
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регуляторного акта  

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 09 лютого 2009 року № 195 «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами  в м. Кіровограді та Порядку визначення розміру плати за 

право тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, 
для розташування рекламних засобів» 

 
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та 
пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради повідомляє про оприлюднення 25.11.2016 р. 
проекту рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 
09 лютого 2009 року № 195 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої 
реклами в м. Кіровограді та Порядку визначення розміру плати за право 
тимчасового користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 
розташування рекламних засобів» з аналізом регуляторного впливу. 

Розробником проекту регуляторного акта є управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради. 
           З текстом регуляторного акта та аналізом регуляторного впливу до нього 
можна ознайомитись щоденно, крім вихідних  (з 9.00 до 17.00, перерва на обід з 
12.00 до 13.00) у розробника регуляторного акта – управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради (м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 
68, каб. 334) або щоденно у будь-який час на офіційній сторінці Кіровоградської 
міської ради у мережі Інтернет за адресою: www.kr-rada.gov.ua або ж в 
офіційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

Метою зазначеного проекту регуляторного акта є вдосконалення системи у 
галузі розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому, а саме приведення 
його у відповідність до чинних нормативно-правових актів України, рішень та 
розпоряджень місцевого рівня, приведення Порядку визначення розміру плати за  
тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для 
розташування рекламних засобів, у відповідність до реальної цінової політики в 
Україні, підвищення ефективності використання майна комунальної власності 
міста Кропивницького та збільшення надходжень до міського бюджету. 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються  
управлінням містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради                    
від юридичних та фізичних осіб, їх об'єднань протягом одного місяця з дня 
оприлюднення у письмовому або в електронному вигляді за адресами: 25006,      
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 68 (каб. 334, тел. 24 52 36, e-mail: 
arkh@krmr.gov.ua), тобто до 25.12.2016 р.  
 
Начальник управління  
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради – 
головний архітектор міста        В.Мездрін  


