
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

 21 вересня 2018 року                     м. Київ                                                     № 536 

 

 

Про утворення тимчасової 

комісії з проведення інвента-

ризації об’єктів зовнішньої 

реклами поза межами 

населених пунктів Київської 

області 

 

 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 

рекламу”,  „Про автомобільні дороги”, постанови Кабінету Міністрів України 

від 05 грудня 2012 року № 1135 № 187/2006 „Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів”, 

розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20 

серпня 2018 року № 464 „Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Київської 

області”, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Київській області 12 вересня 2018 року за № 112/1139, та з метою забезпечення 

упорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів Київської області: 

 

1. Утворити тимчасову комісію з проведення інвентаризації об’єктів 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Київської області (далі – 

комісія) у складі згідно з додатком. 

2. Комісії: 

2.1. забезпечити проведення інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами 

поза межами населених пунктів Київської області; 

2.2. встановити наявність правових підстав та дозвільних документів щодо 

розміщених  об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 

Київської області станом на дату проведення інвентаризації; 

2.3. по завершенню інвентаризації подати облдержадміністрації пропозиції 

щодо вжиття заходів реагування до суб’єктів господарювання та фізичних осіб, 

які здійснили розміщення об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених 

пунктів Київської області без відповідних правових підстав та дозвільних 

документів. 
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3. Організаційне, виробничо-технічне та методологічне забезпечення робіт 

щодо інвентаризації об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених 

пунктів Київської області покласти на департамент містобудування та 

архітектури Київської обласної державної адміністрації та Державне 

підприємство „Київоблреклама”. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Денисенка Ю.О. 

 

 

 

 

Голова адміністрації    (підпис)           О. Горган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Додаток  
 
до розпорядження голови  
адміністрації  
 
від 21.09.2018  № 536 
 
 

 
СКЛАД 

тимчасової комісії з проведення інвентаризації об’єктів  
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Київської області 

 
Денисенко 
Юрій Олександрович   

 

- заступник голови Київської обласної 
державної адміністрації, голова комісії 
 

Жилюк  
Денис Вікторович  

 

- виконуючий обов’язки генерального 
директора Державного підприємства 
„Київоблреклама”, секретар комісії 

 
Члени комісії: 

 
Золін  
Сергій Олександрович  

- директор департаменту регіонального 
розвитку та житлово-комунального 
господарства Київської обласної 
державної адміністрації 
 

Козак  
Володимир Романович  

- виконуючий обов’язки начальника 
Служби автомобільних доріг у Київській 
області (за згодою) 
 

Короленко 
Олександр Леонідович  

- начальник управління юридичного 
забезпечення Київської обласної 
державної адміністрації 
 

Ликов 
Дмитро Ігорович  

- виконуючий обов’язки директора 
департаменту містобудування та 
архітектури Київської обласної державної 
адміністрації 
 

Шковира  
Ірина Миколаївна 

- завідувач сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Київської обласної 
державної адміністрації 
 

1 представник - Головного управління Національної 
поліції в Київській області (за згодою) 
 

1 представник - Прокуратури Київської області  
(за згодою) 

 
 

Виконуючий обов’язки директора  
департаменту містобудування    
та архітектури адміністрації   (підпис)                         Д. Ликов 
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