Додаток 1 до Вих. № 145 від 24.05.2019
Аналіз інформації про стан виконання органами місцевого самоврядування частини сьомої розділу VI Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ)
(за даними інформації, отриманої на листи ІнАУ від 13.11.2018 та від 01.03.2019).
Назва органу місцевого
самоврядування
(реквізити листа)

Броварська міська рада
(27.11.2018 № 04-01/454)

Стан розроблення рішень
відповідно до частини
сьомої розділу VI
Прикінцевих та
перехідних положень
Закону про доступ
Інформація не повідомлена.

На сьогодні чинне

Рішення Броварської міської ради від
18.04.2013 № 921-32-06 «Про укладання
договорів на спільне використання майна
комунальної власності».

Виконання

Триває
процедура
списання
багатоквартирних
будинків
(гуртожитків) з балансу комунальних
підприємств Броварської міської ради
відповідно до рішення міської ради від
04.08.2016 № 235-17-07.
Вінницька міська рада
В стадії приведення у Рішення виконавчого комітету Вінницької Опрацьовується
питання
щодо
(22.11.2018 № 01-00-014- відповідність до Закону про міської ради від 12.11.2009 № 2614 «Про приведення у відповідність рішення.
55797)
доступ.
впорядкування телекомунікаційних мереж та
мереж зв’язку».
Гадяцька міська рада
Рішення не розробляється.
Рішення відсутнє.
Додаткову інформацію не надано.
(22.11.2018 № 03-22/26)
Дніпровська міська рада Відповідь на лист не надано. Відповідь на лист не надано
Додаткову інформацію не надано.
Рішення виконавчого комітету Дніпровської
міської ради від 27.04.2017 № 240 «Про
питання
розміщення
елементів
телекомунікаційних мереж у житлових
будинках
(гуртожитках)
комунальної
власності територіальної громади м. Дніпро».
Військово-цивільна
Рішення не приймалось з Рішення не приймалось
Донецьким обласним ТВ АМКУ
адміністрація м. Авдіївка огляду на те, що Законом Разом з цим, у м. Авдіївка оператори, рекомендовано
вжити
заходів,
Донецької області
про доступ рекомендовано провайдери
телекомунікацій
для спрямованих
на
недопущення
прийняття таких рішень.
розташування
технічних
засобів вчинення порушення законодавства

Ведеться
робота
щодо
розроблення
Положення
про Порядок розміщення
телекомунікаційних мереж,
мереж зв’язку та іншого
слабкострумового
обладнання
(Інтернету,
кабельного
телебачення,
супутникових та ефірних
антен, антен радіозв’язку,
охоронних засобів, інших
пристроїв) в житлових
будинках (гуртожитках), на
опорах, що належать до
комунальної власності м.
Авдіївка.
Житомирська міська рада Інформацію не надано.
(03.12.2018 № 17/8804)

Запорізька міська рада

телекомунікацій
з
метою
надання
телекомунікаційних послуг змушені укладати
договори оренди майна комунальної власності
з обмеженнями строку дії такого договору та
сплачувати плату за оренду майна відповідно
до
Методики розрахунку і порядку
використання плати з оренди майна
комунальної
власності
територіальної
громади міста Авдіївка, затвердженої
рішенням Авдіївської міської ради від
07.11.2013 № 6/48-1429.

Інформацію не надано.
Повідомлено, що «у виконавчому комітеті
Житомирської міської ради відсутні кабельні
каналізації
електрозв’язку
комунальної
власності».
Відповідь на лист не надано. Відповідь на лист не надано.
Чинні
рішення
виконавчого
комітету
Запорізької міської ради від 31.08.2010 № 384
«Про затвердження Положення про єдиний
порядок укладення договорів встановлення
сервітуту
з
суб’єктами
господарської
діяльності, які надають послуги зв’язку,
Інтернет та телекомунікаційні послуги на
об’єктах нерухомого майна на території міста
Запоріжжя» та рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 21.04.2011 № 157
«Про порядок визначення вартості договорів
(сервітуту) з операторами телекомунікацій»
(зі змінами).

про захист економічної конкуренції
шляхом
запровадження
Порядку
розміщення
суб’єктами
господарювання телекомунікаційних
мереж в багатоквартирних будинках,
що перебувають у комунальній
власності.
Ведеться робота щодо вжиття заходів,
спрямованих
на
недопущення
порушення законодавства про захист
економічної конкуренції.

Додаткову інформацію не надано.

Структурними
підрозділами
виконавчого комітету Запорізької
міської ради опрацьовуються питання
щодо
скасування
рішень
та
проводиться робота щодо вирішення
питання встановлення плати за доступ
до об’єктів комунальної власності.

Івано-Франківська міська Інформацію не надано
рада
(26.11.2018 № 20/0120/5501;
04.12.2018 № 20/0120/5501)
Ірпінська міська рада
(27.11.2018 № 01-32/430)

Інформацію не надано.

Інформацію не надано.
Управлінням транспорту та зв’язку строк
надання відповіді було продовжено на 20 р.д.
та пізніше повідомило, що «жодних проектів
рішень стосовно питань зазначених у запиті на
виконавчий комітет» Управлінням не
виносилось.
Рішення Ірпінської міської ради Київської
області
«Про
затвердження
Порядку
розміщення
телекомунікаційних
мереж,
мереж зв’язку та іншого слабкострумового
обладнання в житлових будинках, на
електроопорах та інших об’єктах комунальної
власності територіальної громади м. Ірпінь»
№ 2256-33-VII від 18.05.2017 року.

Міська
рада
міста Рішення не приймалось, У листі інформацію не повідомлено.
Кропивницького
питання опрацьовується
(23.11.2018 № 807/07)

Додаткову інформацію не надано.

Рішенням сесії Ірпінської міської ради
від 24.01.2019 № 4629-63-VII «Про
затвердження Правил надання доступу
до
інфраструктури
будинкової
розподільної мережі та інфраструктури
об’єкта будівництва в м. Ірпінь»
затверджено Правила надання доступу
до
інфраструктури
БРМ
та
інфраструктури об’єкта будівництва в
м. Ірпінь.
Одночасно
скасовано
рішення
Ірпінської міської ради Київської
області від 18.05.2017 № 2256-33-VII
«Про
затвердження
Порядку
розміщення
телекомунікаційних
мереж, мереж зв’язку та іншого
слабкострумового
обладнання
в
житлових будинках, на електроопорах
та інших об’єктах комунальної
власності територіальної громади м.
Ірпінь».
На адресу комунальних підприємств,
що здійснюють діяльність у сфері
житлово-комунального господарства
міста, виконавчими комітетом міста
Кропивницького направлені листи про
надання пропозицій щодо застосування
та визначення плати за доступ до

Київська міська рада
(22.11.2018
062/15/1/19-6675)

Рішення не приймалось.
№

Куп’янська міська рада
(21.11.2018 № 2609-06)

Львівська міська рада

Рішення не приймалось

Рішення Київської міської ради від 14.07.2011
№ 378/5765 «Про питання впорядкування
діяльності суб’єктів господарювання в галузі
зв’язку та інформаційних технологій» діє в
частині, що не суперечить Законам про доступ
та «Про місцеве самоврядування в Україні».

об’єктів інфраструктури комунальної
власності відповідно до методик.
Після опрацювання пропозицій будуть
підготовлені проекти рішень міської
ради щодо встановлення плати за
доступ до об’єктів комунальної
власності.
Підготовлено та направлено на
погодження структурним підрозділам
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) проект розпорядження
про створення робочої групи з питань
доступу до інфраструктури об’єктів
будівництва, транспорту, енергетики,
ККЕ, БРМ комунальної власності
територіальної громади міста Києва.
До складу цієї робочої групи включено
представників ІнАУ.
Розгляд питання про скасування
рішення знаходиться на опрацюванні.

Рішення Куп’янської міської ради
від
11.07.2014 № 1325-VI «Про затвердження
Порядку розміщення, встановлення технічних
елементів
телекомунікаційних
мереж,
супутникових антен та охоронних засобів на
будівницях, спорудах в м. Куп’янську».
Відповідь на лист не надано. Відповідь на лист не надано.
Виконавчий комітет Львівської міської
ради
повідомив
про
те,
що
встановлення плати за доступ до
об’єктів комунальної власності є
недоцільним.
11.10.2018 Львівською міською радою
ухвалено рішення провести списання
багатоквартирних житлових будинків з
балансового
обліку
львівських
комунальних
підприємств
у
відповідності
та
у
порядку,
передбаченому рішенням виконавчого

Луцька міська рада
(23.11.2018 № 0-26/922)

Миколаївська
рада

Маріупольська
рада

Рішення не приймалось.

комітету від 30.09.2016 № 876 «Про
затвердження Порядку списання з
балансу міської ради багатоквартирних
будинків,
у
яких
розташовані
приміщення приватної власності та
інших форм власності».
Органом місцевого самоврядування
будуть вживатися заходи щодо
впровадження механізмів доступу до
елементів інфраструктури відповідно
до Закону про доступ.

У листі інформацію не повідомлено.
Проте, до даного часу у м. Луцьк
застосовувалась методика розрахунку плати
за
надання
місця
для
прокладання
телекомунікаційних мереж відповідно до
рішення виконавчого комітету Луцької
міської ради від 20.03.2013 № 164-1, яким
затверджено
Порядок
розміщення
та
встановлення технічних елементів (пристроїв)
на будівлях та спорудах міста.
міська Відповідь на лист не надано. Відповідь на лист не надано.
Що
стосується
розташування
обладнання
операторів
рухомого
(мобільного) зв’язку на об’єктах
комунальної власності територіальної
громади м. Миколаєва, питання
вирішується шляхом укладення нових
або продовження діючих договорів
оренди комунального майна згідно із
Законом
України
«Про
оренду
державного та комунального майна» та
Положенням про оренду майна, що
належить до комунальної власності
територіальної
громади
міста
Миколаєва, затвердженим рішенням
Миколаївської міської ради від
20.10.2011 № 10/15 зі змінами та
доповненнями.
міська Рішення не приймалось.
Рішення не приймалось.

(26.11.2018 № 308-56930.1;
28.11.2018 № 34.11.2569-34.1)
Одеська міська рада Рішення не приймалось.
(23.11.2018 № 508/02-18)

Полтавська міська рада
Інформацію не надано.
(26.11.2018 № 01-0602.2-04/108-зі)

Рівненська міська рада
(26.11.2018 № 13-651)

Сумська міська рада
(27.11.2018
№ 451/03.02.003-02;
26.11.2018
451/003.02.03-02)

Рішення виконавчого комітету Одеської
міської ради від 28.07.2009 № 886 «Про
взаємодію структурних підрозділів Одеської
міської ради щодо
впорядкування
розміщення телекомунікаційних мереж на
об’єктах
комунальної
власності
територіальної громади м. Одеси»;
Рішення Одеської міської ради № 3901-VI від
09.10.2013 «Про затвердження Правил з
установки та експлуатації телекомунікаційних
мереж на будівлях і спорудах в м. Одесі».
Інформацію не надано.
У
відповіді
Управління
житловокомунального господарства виконавчого
комітету Полтавської міської ради зазначено,
що це управління не володіє запитуваною
інформацією.
Рішення Рівненської міської ради від
27.10.2011 № 1309 «Про методику розрахунку
плати за розміщення та експлуатацію
телекомунікаційних мереж і обладнання в
житлових
та
нежитлових
будівлях
комунальної власності міста Рівного і порядок
її використання».

Рішення не приймалось.
Положення ч. 7 розділу VI
Закону про доступ носить
рекомендаційний характер і
може бути реалізоване лише
після
прийняття
відповідних
підзаконних
актів.
Інформацію не надано.
Інформацію не надано.
Запит перенаправлено до департаменту
інфраструктури Сумської міської ради, яким
№
повідомлено, що запитувана інформація ними
не створювалась.

Одеською
міською
радою
розглядається питання про приведення
у відповідність до вимог чинного
законодавства рішення виконавчого
комітету Одеської міської ради та
рішення Одеської міської ради.

Додаткову інформацію не надано.

У відповідь листом за підписом голови
виконавчого комітету Рівненської
міської ради нагадали про право
звернення до суду у разі незгоди з
рішенням Рівненської міської ради від
27.10.2011 № 1309.
Додаткову інформацію не надано.

Тернопільська
міська Рішення не приймалось.
рада
(22.11.2018 № 7544/06-ю)

Ужгородська міська рада
(27.11.2018 № 746/03-23)

Рішення не приймалось

Харківська міська рада
Рішення не приймалось
(27.11.2018 № 175/0/18818)

Рішення виконавчого комітету Тернопільської
міської ради від 25.08.2011 № 144 «Про
затвердження примірного договору» зі
змінами та доповненнями.
Рішення виконавчого комітету Тернопільської
міської ради від 14.11.2018 № 837, яким
встановлено розмір відшкодування витрат за
використання елементів об’єктів, на яких
встановлені
технічні
елементи
телекомунікаційних мереж в житловому
фонді.
Рішення не приймалось

Питання розміщення телекомунікаційних
мереж на об’єктах доступу регламентується
Законом про доступ, правилами та рішенням
11 сесії Харківської міської ради 6 скликання
від 16.11.2011 № 504/11 «Про встановлення
Правил благоустрою території міста Харкова»
з урахуванням змін, внесених рішенням 19
сесії Харківської міської ради 6 скликання від
26.09.2012 № 825/12, яким розділ 6 «Вимоги
до утримання елементів благоустрою міста
Харкова» доповнено параграфом 6.14
«Порядок утримання та розміщення лінійнокабельних споруд та телекомунікаційного
обладнання».

З отриманої відповіді можна зробити
висновок, що перегляд рішень не
планується.
Виконавчий комітет Тернопільської
міської ради вважає, що діючі рішення
відповідають Закону про доступ.

Рішення про встановлення плати з
доступ до об’єктів інфраструктури
комунальної власності відповідно до
вимог наказу від 10.12.2018 № 622
«Про
затвердження
Методики
визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури об’єкта
електроенергетики» буде підготовлено
структурними підрозділами виконкому
Ужгородської міської ради.
Скасувати рішення Харківської міської
ради від 16.11.2011 № 504/11 не є
можливим,
оскільки
Правила
благоустрою території міста Харкова
складені Харківською міською радою
відповідно до Закону «Про благоустрій
населених пунктів» та, окрім Порядку
утримання та розміщення лінійнокабельних
споруд
та
телекомунікаційного
обладнання,
регулюють і інші правовідносини,
передбачені чинним законодавством.
Питання щодо приведення цього
Порядку у відповідність до Закону про
доступ та прийнятих на його підставі

Херсонська міська рада
Рішення не приймалось.
(26.11.2018 № 8-1248918/23)
Хмельницька міська рада Рішення не приймалось.
(22.11.2018 №12-538002-18)

Черкаська міська рада Рішення не приймалось.
(28.11.2018 № 22535-019)

Рішення відсутнє.
Вивчається питання стосовно визнання таким,
що втратило чинність рішення виконавчого
комітету Хмельницької міської ради від
14.04.2011 № 398 «Про затвердження
Положення про порядок розміщення та
встановлення технічних елементів (пристроїв)
на будівлях та спорудах в м. Хмельницькому»
та підготовки рішення про встановлення плати
за доступ відповідно до Закону про доступ.

нормативно-правових
актів
буде
розглянуто
Харківською
міською
радою та її виконавчими органами,
після опрацювання цього питання.
Додаткову інформацію не надано.
На виконання Закону про доступ
прийнято
рішення
виконавчого
комітету Хмельницької міської ради
від 24.01.2019 № 85 «Про втрату
чинності
рішення
виконавчого
комітету Хмельницької міської ради
від 14.04.2011 № 398, зі змінами від
26.07.2012 № 632, від 12.01.2017 № 50»,
за яким
Положення про порядок
розміщення та встановлення технічних
елементів (пристроїв) на будівлях та
спорудах в м. Хмельницькому втратило
чинність.
Рішення щодо розміщення засобів
телекомунікаційних мереж повинні
приймати
співвласники
багатоквартирного будинку.
Черкаська міська рада не приймала
рішень, які суперечать Закону про
доступ.

На виконання Закону про доступ та Закону
«Про особливості здійснення права власності
у багатоквартирних будинках» скасовано
рішення виконавчого комітету Черкаської
міської ради від 29.03.2011 № 396 «Про
правила
розміщення
засобів
телекомунікаційних
мереж
в
багатоквартирних будинках та гуртожитках м.
Черкаси».
Чернігівська міська рада Рішення не приймалось, Рішення не приймались.
Додаткову інформацію не надано.
(26.11.2018 № 1-24/1- оскільки норма Закону про
57/365)
доступ
носить
рекомендаційний характер
для
органів
місцевого
самоврядування.

Чернівецька міська рада Планується
прийняття
(23.11.2018 № 03/01- рішення після затвердження
26/4788)
усіх правил та методик
відповідно до Закону про
доступ

Стосовно чинності рішення, то, інформацію
не надано та повідомлено, що «договори,
предметом яких є доступ до елементів
інфраструктури об’єкта доступу, діють до
завершення строку їх дії на умовах,
визначених такими договорами»

З балансу комунальних житлових
ремонтно-експлуатаційних
підприємств міста та департаменту
житлово-комунального господарства
міської ради списано житлові будинки
міста Чернівців. Тобто, БРМ та інших
об’єктів інфраструктури комунальної
власності в м. Чернівці немає.

