
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від  25 серпня 2020 року  № 396 
 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 20 жовтня 2015 року 

№ 575 «Про затвердження схеми розміщення 

зовнішньої реклами (рекламних засобів типу 

«сіті-лайт» та «billboard») в центральній 

частині міста Кіровограда» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, пунктом 6 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  частиною  1  

статті 16 Закону України «Про рекламу», пунктом 2.4. Положення про 

комісію з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кропивницького, затвердженого рішенням 

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», враховуючи 

погодження питання щодо внесення змін до схеми розміщення зовнішньої 

реклами (рекламних засобів типу «сіті-лайт» та «billboard») в центральній 

частині міста Кропивницького комісією з координації заходів щодо 

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста 

Кропивницького, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 
 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести   зміни   до    рішення    виконавчого    комітету    міської    ради 

від 20 жовтня 2015 року № 575 «Про затвердження схеми розміщення 

зовнішньої реклами (рекламних засобів типу «сіті-лайт» та «billboard») в 

центральній частині міста Кіровограда», а саме: 

1) запропоновану  кількість  рекламних  засобів  типу  «сіті-лайт»  по 

вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому, зазначену у коментарі до 

схеми розміщення зовнішньої реклами (рекламних засобів типу «сіті-лайт» та 

«billboard») в центральній частині міста Кропивницького, змінити з «105» на 

«106»; 



2 

 

2) у схемі розміщення зовнішньої реклами (рекламних засобів типу 
«сіті-лайт» та «billboard») в центральній частині міста Кропивницького по 

вул. Великій Перспективній (від вул. Преображенської до мосту) визначити 

місце розміщення одного сіті-лайта на розі вул. Великої Перспективної та 

вул. Преображенської, з боку будинку № 47/16. 

 

 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Мартинова 35 83 51 



У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від « 20 » жовтня 2015 року № 575 

 

 

 

Про затвердження схеми розміщення 

зовнішньої реклами (рекламних засобів 

типу «сіті-лайт» та «billboard») в 

центральній частині міста Кіровограда 

 

 
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 7 п. «а» ч. 1 

ст. 30, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Європейською хартією місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, 

ратифікованою 15 липня 1997 року, п. 5 рішення виконавчого комітету 

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

комісії з координації заходів щодо впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Кіровограда», з метою визначення місць розміщення 

рекламних засобів типу «сіті-лайт» та «billboard» в центральній частині міста 

Кіровограда виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити схему розміщення зовнішньої реклами (рекламних 

засобів типу «сіті-лайт» та «billboard») в центральній частині міста 

Кіровограда, що додається. 

2. Відділу по роботі із засобами масової інформації забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Кіровоградської міської 

ради в мережі Інтернет та найближчому номері офіційного вісника 

Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 

 
 

Секретар міської ради І. Марковський 

 

 

 

Хричова 24 52 36



 


