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Про внесення змін до Порядку
надання дозволів на розміщення
зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів Полтавської
області

м. Полтава

№ 446

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області
11 червня 2018 р. за №148/2929

Відповідно до статей 6, 16, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 16 Закону України „Про рекламу”, статті 38
Закону
України
„Про
автомобільні
дороги”,
законів
України
„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про перелік
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”,
„Про адміністративні послуги”, „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 (із змінами), та з метою
регулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів:
1. Внести до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів Полтавської області, затвердженого
розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від
18 квітня 2017 року № 224, зареєстрованого в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 27 квітня 2017 року за № 128/2575
(далі - Порядок), такі зміни:
1) у пункті 9 Порядку:
абзац перший викласти в такій редакції:
,,9. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення
автомобільних доріг загального користування державного значення дозвіл

2

оформляється за участю Служби автомобільних доріг у Полтавській області та
Управління патрульної поліції в Полтавській області, дороги загального
користування місцевого значення оформляється за участю Департаменту
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації та Управління патрульної поліції в
Полтавській області, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках
національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток,
історичних ареалів населених місць – за участю органів виконавчої влади,
визначених частиною п’ятою статті 24 Закону України „Про охорону
культурної спадщини’’ без залучення суб’єкта господарювання (заявника). ”;
в абзаці шостому слова „Управління інфраструктури та туризму
Полтавської обласної державної адміністрації” замінити словами „Управління
інфраструктури Полтавської обласної державної адміністрації”;
1) абзац другий пункту 17 викласти в такій редакції:
„Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг
загального користування державного значення здійснюється за рішенням
Служби автомобільних доріг у Полтавській області за поданням Полтавської
обласної державної адміністрації, дороги загального користування місцевого
значення – за рішенням Департаменту будівництва, містобудування і
архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації за
поданням Полтавської обласної державної адміністрації.”.
2. Управлінню інфраструктури облдержадміністрації в установленому
порядку
забезпечити
подання
цього
розпорядження
Головному
територіальному управлінню юстиції у Полтавській області для державної
реєстрації та спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю облдержадміністрації (Пилипенко В.М.) оприлюднити
розпорядження в обласній громадсько-політичній газеті „Зоря Полтавщини”.
3. Це розпорядження
опублікування.
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