
    

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від «___» __________ 2021 року                                                                  № _____ 

 
 

 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету міської ради  

від 02 березня 2015 року № 107  

«Про створення комісії з координації  

заходів щодо впорядкування розміщення  

зовнішньої реклами на території  

м. Кропивницького» 
 
 
 

 
 
 

 

      Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 6                     

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку 

з кадровими змінами у складі виконавчих органів міської ради Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради 
 
 
 

 
 
 

В И Р І Ш И В: 

 
 

     1. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 02 березня 2015 року № 107 «Про створення комісії 

з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами 

на території м. Кропивницького», у зв’язку з чим пункти 4, 5, 6, 7 вважати 

пунктами 3, 4, 5, 6. 

 

     2. Затвердити Положення про комісію з координації заходів щодо 

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                                    

м. Кропивницького у новій редакції, що додається. 

 

     3. Затвердити склад комісії з координації заходів щодо впорядкування 

розміщення зовнішньої реклами на території м. Кропивницького згідно з 

додатком. 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ  
 

 

 
Ірина Мартинова 35 83 51   



    

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

«____»_____________ 2021 року № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ   

про комісію з координації заходів щодо впорядкування 

розміщення зовнішньої реклами на території м. Кропивницького  
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

 

1.1. Це Положення визначає порядок створення, організаційні та 

процедурні засади діяльності комісії з координації заходів щодо 

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території                                     

м. Кропивницького (далі – Комісія), а також права та обов'язки її членів. 

1.2. Комісія є дорадчим колегіальним органом, створеним з метою 

координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на 

території  м. Кропивницького у межах наданих повноважень. 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством 

України, рішеннями Кропивницької міської ради, Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та цим Положенням. 

1.4. Склад Комісії затверджується рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради. 

1.5. Засідання Комісії скликаються у разі необхідності за ініціативи 

голови Комісії або його заступника. У разі відсутності голови Комісії його 

обов'язки виконує заступник голови Комісії. 

 1.6. Висновки Комісії мають рекомендаційний характер та 

враховуються управлінням містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького. 

 
 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ    

 
 

 2.1. Надання управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького (далі – Управління) рекомендацій стосовно 

погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами або відмови у їх 

погодженні. 

2.2. Розгляд пропозицій Управління, суб’єктів господарювання щодо 

нових місць розташування рекламних засобів у випадках, передбачених 

Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому. 

2.3. Надання Управлінню пропозицій щодо необхідності розроблення 

схем розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому, змін у Правила 

розміщення зовнішньої реклами в м. Кропивницькому. 
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2.4. Створення робочих груп з питань виконання повноважень Комісії, 

склад яких затверджується на її засіданні. 
 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ  

 
 

3.1.  Члени Комісії мають право: 

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Комісії; 

висловлювати власну думку з питань, що розглядаються, подавати 

пропозиції, рекомендації. 

3.2. Члени Комісії зобов'язані: 

брати участь у роботі Комісії; 

виконувати в межах, передбачених цим Положенням, доручення голови 

Комісії; 

обов'язково брати участь у голосуванні. 
 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ  

 
 

4.1. Комісія складається з голови, заступника голови (керівник 

Управління), членів Комісії та секретаря.  

4.2. Порядок денний засідання Комісії формується секретарем Комісії 

та підписується головою Комісії або заступником. 

4.3. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання. 

4.4. Засідання Комісії вважається таким, що відбулося, в разі 

присутності більшості від її загального складу. 

4.5. Рішення приймається шляхом голосування на її засіданні або 

дистанційно (шляхом обміну інформацією на електронні адреси її членів) 

(далі – Дистанційне голосування).  

4.6. Рішення з питання, що розглядається на засіданні Комісії, 

вважається прийнятим, у разі якщо за нього проголосувала більшість  

присутніх на засіданні членів Комісії. Голова Комісії проголошує результат 

голосування. 

4.7. Секретар Комісії не має права голосувати. 

 4.8. За результатами розгляду питань порядку денного Комісія надає 

висновки та рекомендації, які фіксуються у протоколі. 

4.9. Протокол підписується головою Комісії, а в разі відсутності  

голови – його заступником. 

4.10. У випадку Дистанційного голосування секретар Комісії направляє 

порядок денний засідання Комісії та відповідні матеріали на електронні 

адреси членів Комісії, визначає орієнтовний термін закінчення голосування. 

Результат волевиявлення кожного члена Комісії фіксується секретарем у 

протоколі.  

У випадку Дистанційного голосування останнє вважається таким, що 

відбулося (правомочним),  якщо  у  голосуванні  взяли  участь  більшість   від  
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загального складу Комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосували більшість членів Комісії, які взяли участь у Дистанційному 

голосуванні.  

4.11. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» при підрахунку 

голосів на засіданні Комісії та у випадку Дистанційного голосування голос 

голови Комісії є вирішальним. 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького –  

головного архітектора міста     Ірина МАРТИНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької  міської  ради 

«____»__________ 2021 року № ___ 

 

 

СКЛАД  

з координації заходів щодо впорядкування розміщення 

зовнішньої реклами на території м. Кропивницького 

 

Голова комісії 

 

МОСІН           –       заступник міського голови з питань 

Олександр Володимирович               діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступник голови комісії 

 
 
 

МАРТИНОВА                              –       т.в.о. начальника управління 

Ірина Володимирівна                          містобудування та архітектури  

                                                                               Міської ради міста Кропивницького –  

                                                                  головного архітектора міста  

 

Секретар комісії 
 
 

 

ХРИЧОВА                                     –       завідувач сектору реклами та  

Ганна Володимирівна                          художнього оздоблення управління 

      містобудування та архітектури 

     Міської ради міста Кропивницького  

 

Члени комісії: 

 
 

АГАПУТОВА                               –        директор рекламного  агентства 

Наталія Захарівна                                 "Юнікс-С"  

 

БАБЕНКО                                     –        т.в.о. начальника відділу безпеки 

     Сергій Анатолійович                            дорожнього руху управління 

патрульної поліції в Кіровоградській 

області майор поліції   

 

БРЮХОВЕЦЬКИЙ                      –       т.в.о. начальника спецінспекції 

Олександр Григорович                        Міської ради міста Кропивницького 

 

ВОВЕНКО                                      –      начальник управління земельних 

Олег Анатолійович                               відносин та охорони навколишнього 

      природного середовища   

      Міської ради міста Кропивницького 
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ВОЛКОВ                                         –      депутат Кіровоградської обласної 

Ігор Вікторович                                     ради  

 

ВОРОТІЛЄНКО                            –     головний спеціаліст відділу з охорони 

Сергій Костянтинович        культурної спадщини управління          

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького 

 

КРОЛЕВЕЦЬ                     –     член Виконавчого комітету  

Андрій Вікторович                               Кропивницької міської ради  

    

САЄНКО                                         –      Президент Кіровоградської   

Ірина Анатоліївна                                 регіональної торгово-промислової 

       палати  

 

САНАСАРЯН                                 –      депутат Кропивницької міської ради  

Рафаел Рафаелович                                

 

СМАГЛЮК                                     –     начальник юридичного управління 

Марина Олександрівна                        Міської ради міста Кропивницького 

 

ЦЕРТІЙ                                            –     депутат Кропивницької міської ради 

Олександр Миколайович                     

 

ШАМАРДІН                                    –    депутат Кропивницької міської ради 

Олександр Сергійович                          

 

ЯНДОВИЧ                                       –    заступник начальника Головного  

Юлія Володимирівна         управління житлово-комунального 

     господарства Міської ради міста  

     Кропивницького 

 

ЯРОВИЙ                                          –     заступник головного  редактора  

Юрій Іванович                                      ТОВ ТРВК "Новий день"   

                     

 

 

Т.в.о. начальника управління  

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького  –  

головного архітектора міста     Ірина МАРТИНОВА   

 

 

 

 

 


	В И Р І Ш И В:
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	до рішення Виконавчого комітету
	Кропивницької  міської  ради «____»__________ 2021 року № ___

	МАРТИНОВА                              –       т.в.о. начальника управління
	Ірина Володимирівна                          містобудування та архітектури
	Міської ради міста Кропивницького –
	головного архітектора міста
	ВОВЕНКО                                      –      начальник управління земельних

