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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

14 липня 2020 року                                                                                  № 131

Про встановлення зовнішньої реклами 

Розглянувши лист Львівської міської ради № 2102-вих-43322 від 10.06.2020 року про встановлення зовнішньої реклами у рамках проекту «Дружні міста», заяву Берчук Ж.К. від 01.07.2020 року про продовження дозволу на виносну малогабаритну рекламу, беручи до уваги зауваження членів виконавчого комітету міської ради з даного питання, керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067, Законом України «Про рекламу» пп. 13 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Розмістити (після отримання рекламних матеріалів від Львівської міської ради) у місті Сторожинець зовнішню соціальну рекламу щодо промоції м.Львова, а саме: 
	по вул.Небесної Сотні (на будівлі № 2) розміром 2 м на 5 м – 1 шт., 

по вул.О.Кобилянської (на паркані навпроти міського стадіону «Дружба») розміром 1,5 м на 2,4 м – 3 шт.;
	білборд двосторонній (у с.Ясени на районній автомобільній дорозі Сторожинець - Кіцмань) розміром 3 м на 6 м – 1 шт.

Доручити КП «Сторожинецьке ЖКГ» розмістити соціальну рекламу щодо промоції м.Львова на вказаних місцях (після отримання рекламних матеріалів від Львівської міської ради). Утримувати рекламні конструкції в належному технічному стані та  естетичному вигляді, та прилеглі до неї території в належному санітарному стані.

Контроль за розміщенням реклами покласти на начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури міської ради Віталія ГРИНЧУКА.

2. Надати дозвіл терміном на 1 рік Берчук Жанні Костянтинівні на розміщення зовнішньої реклами в місті Сторожинець, а саме: 1 (однієї) виносної малогабаритної рекламної конструкції по вул. Видинівського № 4А). 


продовження рішення виконавчого комітету № 131  від 14.07.2020 року

Зобов'язати заявницю: 
2.1. Протягом 30 календарних днів переукласти із Сторожинецькою міською радою угоду про тимчасове користування місцем розташування зовнішньої реклами;
2.2. При встановленні та використанні зовнішньої реклами  дотримуватись  Закону України "Про рекламу" та Типових правил розміщення зовнішньої реклами;
2.3. Утримувати рекламну конструкцію в належному технічному стані та  естетичному вигляді, та прилеглі до неї території в належному санітарному стані.
2.4. Не розміщувати рекламу алкогольних та тютюнових виробів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ігоря МАТЕЙЧУКА.

Сторожинецький міський голова                                          Микола КАРЛІЙЧУК



Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:
Ігор МАТЕЙЧУК
                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ

Ігор БЕЛЕНЧУК


