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Міська рада

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, 
що розпорядник інформації надає останню, якщо вона створена в процесі виконання 
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, або якою він володіє.

Розглянувши ваш інформаційний запит повідомляємо, що спеціальних 
земельних ділянок, відведених для платного пар кування в м.Чернівцях немає і на 
сьогодні їх організовувати не планується.

За даними звітів органів казначейства про виконання місцевих бюджетів, 
збору за місця для паркування транспортних засобів до міського бюджету 
м. Чернівців отримано: за 2017 рік -  931,5 тис. грн., за 2018 рік -  1011,4 тис. грн. та за 
9 місяців поточного року -  890,8 тис. грн. Звітність про виконання місцевих бюджетів 
не містить інформації щодо сплати збору у розрізі відведених майданчиків для 
платного паркування. Справляння збору за місця для паркування транспортних 
засобів на території міста Чернівців здійснюється у відповідності до Положення, 
затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 25.06.2015 року №1635, зі 
змінами від 09.02.2017 року №581.

На території міста Чернівців відсутні спеціально відведені автостоянки, в тому 
числі, збудовані за рахунок коштів міського бюджету.

Що стосується проекту Правил зберігання транспортних засобів у містах 
України, то в цій сфері діють законодавчі акти України, зокрема, постановами 
Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. № 1342 затверджено Правила паркування 
транспортних засобів та від 22.01.1996р. Правила зберігання транспортних засобів на 
автостоянках.
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