
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.06.05 № 176                                                                м.Ужгород

Про порядок розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами

Керуючись  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29.12.03  №
2067  “Про  затвердження  типових  правил  розміщення  зовнішньої
реклами”,  рішенням  ХХІХ  сесії  міської  ради  ІV  скликання  від  04.06.04
№  315,  з  метою  регулювання  діяльності  і  розміщення  зовнішньої
реклами на території м. Ужгорода, 

виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Порядок  розміщення  об’єктів  зовнішньої  реклами  у  м.
Ужгороді (Додаток).

2. Уповноважити  Госпрозрахункову  організацію
“Ужгородрекламо-благоустрій”  (Новіченко  М.А.)  виступити  робочим
органом  по  регулюванню  діяльності  з  розміщення  зовнішньої
реклами. 

3. Встановити,  що  дозвільна  документація  (дозволи  та  паспорти),  яка
була  надана  до  набрання  чинності  Порядку  розміщення  об’єктів
зовнішньої  реклами  у  м.  Ужгороді,  затвердженого  цим  рішенням,  є
дійсною до закінчення її  терміну, але не більше одного місяця з дати
набрання чинності цього Порядку.

4. Затвердити  бланк  договору  тимчасового  користування  місцями  для
розміщення зовнішньої реклами (додається) 

5. Госпрозрахунковій  організації  “Ужгородрекламоблагоустрій”
(Новіченко М.А.): 
− спільно  з  управлінням  архітектури  та  містобудування  (Шеба  О.І.)  у

місячний  термін  провести  інвентаризацію  існуючої  мережі  об’єктів
зовнішньої  реклами  та  забезпечити  оперативний  демонтаж  тих
об’єктів  зовнішньої  реклами,  на  які  дозвільна  документація
відсутня, або не продовжена;

− спільно з управлінням економіки (Овсяніков О.Г.) у місячний  термін
розробити  та  подати  на  затвердження  в  установленому  порядку
перелік  платних  послуг  відповідно  до  Порядку  розміщення  об’єктів
зовнішньої  реклами  у  м.  Ужгороді,  затвердженого  цим  рішенням,



розмір плати за ці послуги.
− укладати  договори  тимчасового  користування  місцями  для

розміщення  зовнішньої  реклами,  вести  облік  та  нарахування  плати
за  цими  договорами,  здійснювати  їх  реєстрацію  та  проводити
претензійно-позовну роботу відносно боржників. 

− забезпечити  контроль  за  своєчасним  та  повним  перерахуванням
розповсюджувачами  зовнішньої  реклами  плати  за  право
тимчасового  користування  місцями  для  розміщення  зовнішньої
реклами, які перебувають у комунальній власності міста. 

− переукласти діючі договори тимчасового користування місцями для
розміщення  зовнішньої  реклами  згідно  затвердженого  типового
договору.

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської  ради
від  30.06.04  №  173  “Про  тимчасове  користування  місцями  для
розміщення зовнішньої реклами”. 

7. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  першого  заступника
міського голови (Повхан Й.І.).

Міський голова                                                                 В.В. Погорєлов 


