
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 березня  2018 року                            м. Біла Церква                                               № 112 

 

 

 

Про створення комісії з обстеження 

об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла Церква 

 

 Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради за № 15/254-Р від  02 березня 2018 року, відповідно ст. 40 , ч. 1 ст. 52, ч. 6  

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067, рішення Білоцерківської 

міської ради від 22 грудня 2016 року № 417-22-VII «Про робочий орган з розміщення 

зовнішньої реклами у місті Біла Церква», з метою контролю за дотриманням 

розповсюджувачами зовнішньої реклами чинного законодавства у сфері розміщення 

зовнішньої реклами та виявлення самовільно встановлених рекламних конструкцій, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1.  Створити комісію з обстеження об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла Церква та 

затвердити її склад згідно додатку 1. 

2. Доручити комісії з обстеження об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла Церква в 

термін до 01 червня 2018 року: 

     - проведення виїзних перевірок з метою виявлення самовільно встановлених 

рекламних конструкцій; 

    - проведення обстеження технічного стану існуючих рекламних конструкцій, їх 

відповідності виданим дозволам та вимогам чинного законодавства. 

3. Затвердити Акт обстеження об’єктів зовнішньої реклами в м. Біла Церква згідно 

додатку 2. 

4. Обстеження здійснювати комісійно за актом обстеження об’єктів зовнішньої 

реклами. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Бакун О.М. 

 

 

Міський голова                                                                                              Г. Дикий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 1 

 до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

 від13 березня 2018 року  

 №112 

 

 

 

Склад комісії  

з обстеження об’єктів зовнішньої реклами  

в м. Біла Церква  

 

  

Бакун  

Олена Іванівна

 

 

 

- начальник управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради 

Гаркуша  

Ірина Ігорівна

  

 

 

-начальник відділу зовнішньої реклами  управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської 

ради;  

 

Майборода  

Василь Васильович 

- заступник начальника комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою 

міста Біла Церква»; 

 

  

   -депутат відповідного виборчого округу, за адресою якого 

розміщений об’єкт  зовнішньої реклами (за згодою). 

 

  

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                          С. Постівий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                     Додаток 2 

 до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

 від «___»___________2018 року  

 №____ 

 

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ 

об’єкта зовнішньої реклами  

 

«____» ____________ 20___року                                                                         м. Біла Церква 

 

Комісія в складі: 

 

  

Бакун  

Олена Іванівна  

 

 

- начальник управління самоврядного контролю 

Білоцерківської міської ради 

Гаркуша  

Ірина Ігорівна   

 

 

-начальник відділу зовнішньої реклами  управління 

містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради;  

 

Майборода  

Василь Васильович 

- заступник начальника комунальної установи 

Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста 

Біла Церква»; 

 

   -депутат відповідного виборчого округу, за адресою якого 

розміщений об’єкт  зовнішньої реклами (за згодою). 

 

 

 

Відомості про власника об’єкта зовнішньої реклами (далі – ОЗР), що 

обстежується:   

Прізвище, ім’я по  батькові:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Місце проживання, номер телефону______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документ, що посвідчує особу (серія, номер, ким і коли виданий) ____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Відомості про ОЗР: 

1. Вид конструкції ОЗР__________________________________________________; 

2.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (наявний/відсутній),  №___________  

від______________________виданого на підставі рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради___________________________________________________. 

 

В результаті обстеження комісією встановлено:  

1.Відповідність розташування ОЗР до виданого 

дозволу___________________________ 

___________________________________________________________________________ 



2. Стан конструкції ОЗР (задовільний/незадовільний)________________________ 

3. Маркування на конструкції (наявне/відсутнє) ____________________________. 

4. Благоустрій прилеглої території (задовільний/незадовільний) ______________ 

 

Висновок комісії: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   

 

     Бакун Олена Іванівна                                  _______________________________ 

   

       Гаркуша Ірина Ігорівна                               _______________________________ 

  

     Майборода Василь Васильович                 _______________________________ 

      

     Депутат відповідного виборчого округу    ________________________________ 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                                            С. Постівий  


