
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

XXXIII сесія VII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
     

           №599-VII  
08   лютого   2018 року                                                                                     
Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території Комсомольської 

селищної ради в новій редакції 

 

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, на 

виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про 

затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами» (із змінами) з урахуванням 

Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва №826/2002/16 від 22.06.2016р. та 

Ухвали Київського апеляційного адміністративного суду №826/2002/16 від 25.08.2016р., 

керуючись Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону 

України «Про рекламу», ст.26, пп.13 п.а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також враховуючи рекомендацій Харківського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України щодо розроблення Правил розміщення зовнішньої 

реклами на території селищної ради, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Комсомольська селищна рада  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Комсомольської селищної  

ради в новій редакції (додаток 1 до рішення). 

2. Затвердити Методику розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування 

спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами (додаток 2 до рішення). 

3. Затвердити Зразок  Договору про тимчасове користування місцем для розташування 

рекламного засобу (додаток 3 до рішення). 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

- рішення XLVI сесії Комсомольської селищної ради VI скликання «Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами на території Комсомольської селищної ради із змінами та 

доповненнями» від 21.02.2013 року №634-VI; 

- рішення LXI сесії Комсомольської селищної ради VI скликання «Про внесення змін та 

доповнень до розділу 13 Правил розміщення зовнішньої реклами на території Комсомольської 

селищної ради, затверджених рішенням XLVI сесії Комсомольської селищної ради VI 

скликання «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради із змінами та доповненнями» від 21.02.2013 року №634-VI. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова Кишинський В.М.) та на 

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради. 

 
 
 

Комсомольський селищний голова                                                Д.М. Діхтяр 
 


