
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від _______________ 2020 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про визначення суб’єкта  
для організації та утримання  
майданчиків для паркування 
та погодження розрахунків тарифу 
 

Відповідно до ст.ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,             
ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанов Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних 
засобів», від 02.03.2010 № 258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з 
користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів», розглянувши 
лист комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» від 22.01.2020        
№ 3, для здійснення заходів з благоустрою міста в частині організації місць для паркування в             
м. Олександрії, з метою упорядкування дорожнього руху та забезпечення сталого та 
безперешкодного проїзду автобусів на міських автобусних маршрутах загального 
користування біля КП «Олександрійський центральний ринок» 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Визначити комунальне підприємство «Олександрійський центральний ринок» 

оператором, який здійснює облаштування і утримання майданчиків для паркування по 
вулиці Перспективній (від вул. Садової до будинку № 15 по вул. Перспективній) та вулиці 
Григорія Усика (від вул. Садової до будинку № 51 по вул. Григорія Усика), справляння 
місцевого збору за паркування автотранспорту на відведених майданчиках, в тому числі 
одержання плати за послуги паркування, забезпечення зберігання на них транспортних 
засобів у межах дислокації спеціальних земельних ділянок, відведених для провадження 
діяльності. 

 
2. Погодити розрахунки тарифу на послугу з платного паркування транспортних 

засобів за 1 годину по вулиці Перспективній (від вул. Садової до будинку № 15 по                      
вул. Перспективній) та вулиці Григорія Усика (від вул. Садової до будинку № 51 по                
вул. Григорія Усика) згідно з додатком. 

 
3. Комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» перед 

початком провадження паркувальної діяльності привести відведені майданчики для 
паркування у відповідність до вимог Правил паркування транспортних засобів і Правил 
дорожнього руху. 

 
4. Контроль за виконанням пункту 3 даного рішення покласти на директора                                          

КП «Олександрійський центральний ринок» Носа Ю.В. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П. 
 
 
 
Міський голова      Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від _________2020 року № ____ 

 
 

Розрахунок  
тарифу на послугу з платного паркування транспортних засобів за 1 годину для 

населення по вулицях Перспективній та Григорія Усика  
 

№ 
з/п 

Показники Од. виміру Сума 

1 Річний обсяг надання послуг  
 

шт. 80870 

2 Прямі  витрати (рік)  263791,08 
 у тому числі:    
2.1 прямі витрати на оплату праці грн. 106800,00 
2.2 ЄСВ грн. 23496,00 
2.3 збір за місця для паркування 

транспортних засобів 
грн. 128908,32 

2.4 Орендна плата за землю грн. 3124,20 
2.5 електрична енергія грн. 1462,56 
3 Адміністративні витрати  грн. - 
4 Повна планова собівартість  

(п.2 + п.3) 
грн. 263791,08 

 Відсоток адміністративних витрат  - 
5 Рентабельність  10% грн. 26379,11 
6 Всього грн. 290170,19 
7 ПДВ 20% грн. 58034,04 
8 Річна вартість послуг грн. 348204,23 

 
Тариф на послуги (Т) визначається за формулою:  
Т = річна вартість послуг/ річний обсяг надання послуг х коефіцієнт завантаженості  
 
Розрахунок тарифу на послугу : 348204,23 грн / 80870 шт. / 0,85 =  5,06 грн./год. 
 
0,85 – коефіцієнт завантаженості майданчика. 
 
Тариф на послугу з платного паркування для населення становить 5,00 грн./год. 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету      Володимир ЧЕБОТАРЬОВ  
 


