
ПРОЕКТ 

 

 
 

ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
08290, селище Гостомель, вулиця Свято-Покровська, 125 

___________ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

селище Гостомель   № ____ - _____ – VІI          ____________ 2016 року 

 

Про  розміщення об’єктів зовнішньої реклами в селищі Гостомель 

Розглянувши подання юриста селищної ради, з метою упорядкування розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами, посилення контролю за використанням місць, які 

перебувають у комунальній власності територіальної громади селища Гостомель для 

розташування спеціальних конструкцій, відповідно до рішення сесії Гостомельської 

селищної ради №133-07-VI від 21.04.2016р., ст. 16 Закону України «Про рекламу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 "Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами", керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гостомельської селищної ради     

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами у селищі Гостомель 

(Додаток № 1). 

2. Видачу нових дозволів проводити відповідно до даного Порядку. 

3. Підпункт. 1.1 пункту 1 рішення Гостомельської селищної ради №674-32-VI від 

29.08.2013 року «Про розміщення об’єктів зовнішньої реклами у селищі 

Гостомель» із внесеними змінами рішенням №1014-54-VI від 23.04.2015р. 

визнати таким, що втратив чинність.  

4. Замінити надавача в користування місць для розташування спеціальних 

конструкцій з Гостомельська селищна рада на комунальне підприємство 

«Гостомельінвестбуд» з 01.07.2016р. 

5. Інспекції з благоустрою Гостомельської селищної ради провести 

інвентаризацію  встановлених рекламних конструкцій  та укладених  договорів 

про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій. 

За результатами інвентаризації розірвати договори про надання в користування 

місць для розташування спеціальних конструкцій із 01.07.2016р. 

6. Відділу обліку та звітності при виконавчому комітеті Гостомельської селищної 

ради провести звірки з користувачами місць для розташування спеціальних 

конструкцій. 

7. Комунальному підприємству «Гостомельінвестбуд» переукласти договори 

надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій 

відповідно до пункту 1 Порядку визначення розміру плати за право 

тимчасового використання місць розміщення зовнішньої реклами, що 

знаходяться у комунальній власності територіальної громади селища 

Гостомель, що затверджений рішенням сесії Гостомельської селищної ради від 



29.08.2013р. «Про розміщення об»єктів зовнішньої реклами в селищі 

Гостомель». 

8. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.07.2016 року.   

9. Рішення з додатками оприлюднити на офіційному сайті селища Гостомель.  

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням 

рішень сесії та виконкому, питань законності та правопорядку. 
 

 

 

 

Селищний голова       Ю.І.Прилипко 
 


