
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 23 січня 2018 року         № 43 
 

м.Кропивницький 
 

 

 

Про надання дозволу фізичній  

особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО  О.А. 

на встановлення дощок для оголошень   

на стінах житлових будинків 

м. Кропивницького  
 

 

     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня 

2012 року № 1710 «Про затвердження Правил благоустрою міста 

Кіровограда», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця 

КОНОВАЛЕНКО ОЛЕНИ АНАТОЛІЇВНИ, Виконавчий комітет Міської 

ради міста Кропивницького 
 
 

 В И Р І Ш И В: 
 

 
 

     1.  Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО ОЛЕНІ 

АНАТОЛІЇВНІ на встановлення дощок для оголошень на стінах житлових 

будинків м. Кропивницького біля входів у під’їзди терміном на 1 рік. 

     2. Зобов’язати фізичну особу-підприємця КОНОВАЛЕНКО О.А.: 

 1) до встановлення інформаційних дощок укласти договори на їх 

розміщення та обслуговування з власниками або балансоутримувачами 

житлових будинків; 

 2) підтримувати чистоту та порядок розміщення оголошень по всьому 

місту, обривати оголошення, розміщені у невідведених місцях (фасадів 

будинків, опор, дерев та ін.);  

 3) безкоштовно розміщувати інформацію комунальних служб міста; 

     4) тричі на рік проводити очищення міста від несанкціонованого 

розміщення оголошень. 

     3. Фізичній особі-підприємцю КОНОВАЛЕНКО О.А. у двомісячний 

термін з дня прийняття даного рішення надати Головному управлінню 

житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 

копії укладених з власниками або балансоутримувачами житлових будинків 

договорів на розміщення та обслуговування дощок для оголошень.  
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      4. У разі невиконання фізичною особою-підприємцем              

КОНОВАЛЕНКО О.А. пунктів п. 2, 3 даного рішення, останнє втрачає 

чинність.   

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.  

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради          О.Мосін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хричова 24 52 36  
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