
УКРАЇНА
БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від  14 червня 2018 року                                                                           № 45

Про впорядкування обліку 
наявних засобів зовнішньої 
реклами на території 
Брошнів-Осадської ОТГ 

Аналіз ситуації з існуючими засобами зовнішньої реклами на території
Брошнів-ОсадськоїОТГ показав необхідність виявлення фактичної належності частини
цих засобів, впорядкування обліку, дозвільної та договірної документації щодо них.
Виконавчим комітетом селищної ради ОТГ підготовлено проекти Правил розміщення
зовнішньої реклами на території Брошнів-Осадської селищної ради об ’єднаної
територіальної громади Івано-Франківської області, Порядку визначення розміру плати за
використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у
комунальній власності Брошнів-Осадської селищної ради об ’єднаної територіальної
громади Івано-Франківської області, які вступають в силу після закінчення процедури
введення їх в дію як акту регуляторного впливу. 

Керуючись Законом України «Про рекламу», Законом України «Про захист
економічної конкуренції», Законом України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 29 грудня 2003 р. № 2067  «Про
затвердження Типових Правил розміщення зовнішньої реклами»,  з метою забезпечення
належного обліку, дозвільної та договірної документації по існуючих на території ОТГ
засобах зовнішньої реклами,виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної
громади

ВИРІШИВ:
1. Оприлюднити інформацію про засоби зовнішньої реклами, право 

власності на які не встановлено, розмістивши в газеті «Новини Підгір’я» та на сторінці
селищної ради у  Facebook інформацію про них  (фото з коротким описом місця
розташування) та контактний номер телефону відповідальної особи селищної ради для
звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань  належності вказаних об ’єктів.

2. Відділу будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури селищної ради ОТГ:

- впродовж 2 місяців з дня опублікування оголошення в ЗМІ, 
проводити прийом звернень громадян та суб ’єктів господарювання;



- при наявності підстав на право власності на існуючі засоби 
зовнішньої реклами, здійснити організаційні заходи щодо перереєстрації договорів до
закінчення вказаного в них терміну дії на умовах, вказаних у договорах;

3. Відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного 
забезпечення (Д,Лисиця) обліковувати,  як комунальну власність територіальної громади,
засоби зовнішньої реклами, право власності на які не буде підтверджено документально,
після закінчення 2-х місяців з дати опублікування інформації про них.

4. Відповідальність за оприлюднення інформації покласти на відділ 
інформаційної діяльності, зв’язків із громадськістю, ЗМІ та громадськими організаціями
(М.Шепіда).

5. Контроль за виконанням рішення  покласти на відділ будівництва, 
житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури селищної ради
(Н.Пелюшенко). 

Брошнів-Осадський селищний голова Назарій Іванів


