УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХV СЕСІЯ VIІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 351
від «30» березня 2017 року

м.Моршин

Про внесення змін до Правил
розміщення зовнішньої реклами
в м.Моршині
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» (зі змінами),
Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Моршинської міської ради «Про затвердження
Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Моршині» від 09.09.2008 року № 866 (зі
змінами, внесеними рішеннями від 26.01.2012 № 269, від 26.05.2016 №164), а саме:
1.1 В розділі І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1.1. Абзац чотирнадцятий пункту 1.2. викласти в наступній редакції:
«вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією
про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать
такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування
особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або
споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи
надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту
господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або
споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою;»;
1.1.2. Пункт 1.3. доповнити другим абзацом наступного змісту:
«Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання)
дозволу здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”.». Абзац другий вважати абзацом третім відповідно.
1.2 Абзац п’ятий пункту 2.2. розділу ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОЧОГО
ОРГАНУ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ викласти в насупній
редакції:
«- підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу
(у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 3.8 цих
Правил) чи про відмову у його наданні;»

1.3. В пункті 3.1 розділу ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ слова «- копія свідоцтва про державну реєстрацію
заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця» виключити.
1.4. Пункт 3.2. викласти в наступній редакції:
«За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, відомості про
заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та
дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній
формі.
Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє
місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на
заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно
з додатком 3.
У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає
заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.
Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його
видачі становить 10 робочих днів.»
1.5. Пункти 3.3 – 3.7 виключити.
1.6. Пункт 3.8 викласти в наступній редакції:
«Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або
уповноваженим ним органом (особою), а також з:
Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках
національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів
населених місць;
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською
та Севастопольською міськими держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої
реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих
пам’яток;
утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в
межах охоронних зон цих комунікацій;
Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних
доріг.
Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.
Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без
залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.
Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем
одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або
електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому
- п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.
За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в
абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому
або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.
У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього
пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу
погоджено.»
1.7. Пункт 3.9 виключити.
1.8. Пункти 3.11, 3.12 викласти в наступній редакції:
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«3.11. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання
від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу
ради пропозиції та проект відповідного рішення.
3.12. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання
зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у
його наданні.
Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного
робочого дня після прийняття відповідного рішення.”
1.9. Пункти 3.14, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23 виключити.
1.10. Пункт 4.8.1 розділу ІV. ПЕРЕЛІК ТА ВИМОГИ ДО ОБ’ЄКТІВ
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ доповнити абзацами наступного змісту:
«Вивіски чи таблички:
- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко
демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з
експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;
- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;
- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного
будівництва;
- площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.
Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для
розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил,
здійснюється у разі:
- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи підприємця;
- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення,
наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і
правилам, санітарним нормам;
- порушення благоустрою території.
Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів
юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.”
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
В.Левковича.
Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

3

