
Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                              № 

м. Краматорськ      

 
 
Про створення робочої групи з   

виявлення та демонтажу об’єктів 

зовнішньої реклами та малих 

архітектурних форм, що 

встановлені без оформлення 

відповідних дозвільних документів 

на території Краматорської 

територіальної  громади 
 
 

З метою впорядкування та ліквідації порушень порядку розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами та малих архітектурних форм в межах Краматорської територіальної 

громади, відповідно до Закону України «Про рекламу», Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Порядку розміщення зовнішньої реклами на території м. 

Краматорська, затвердженого рішенням міської ради від 13.07.2011 № 7/VI-19 (зі 

змінами), керуючись ст. 16 Закону України «Про рекламу», постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
 виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В:  
 

1. Створити робочу групу з виявлення та демонтажу об’єктів зовнішньої реклами 

та малих архітектурних форм, що встановлені без оформлення відповідних дозвільних 

документів на території Краматорської територіальної громади (далі-робоча група) у 

складі згідно з додатком. 
 
2. Робочій групі регулярно вживати заходи з виявлення та демонтажу об’єктів 

зовнішньої реклами та малих архітектурних форм, що встановлені без оформлення 

відповідних дозвільних документів на території Краматорської територіальної громади. 
 
3. Голові робочої групи про виявлені об’єкти зовнішньої реклами та малі 

архітектурні форми, що встановлені без оформлення відповідних дозвільних документів 

на території Краматорської територіальної громади, негайно інформувати відділ 

комунального господарства Краматорської міської ради для вжиття необхідних заходів з 

демонтажу. 
 
 
 



 
 
4. Відділу комунального господарства Краматорської міської ради здійснювати 

заходи з демонтажу об’єктів зовнішньої реклами та малих архітектурних форм, що 

встановлені без оформлення відповідних дозвільних документів на території 

Краматорської територіальної громади, за договором з КП «ДРУАС». 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 
 
 
Міський голова                                                                                         О.В. Гончаренко  
 
 
 



 

 

 

Додаток  
до рішення виконкому міської ради 
   № 
 

С К Л А Д  
 

робочої групи з виявлення та демонтажу об’єктів зовнішньої реклами та малих 

архітектурних форм, що встановлені без оформлення відповідних дозвільних документів 

на          території Краматорської територіальної  громади 

Смирнов  
Сергій Володимирович 

- заступник міського голови, голова робочої 

групи  
 

Рябченко  
Євген Володимирович 

- начальник управління містобудування та 

архітектури, заступник голови робочої 

групи 
Гримайло  
Зінаїда Сергіївна 

- начальник відділу комунальних ресурсів та 

самоврядного контролю, секретар робочої 

групи 
 

Члени робочої групи: 
 

 
Тарасевич  
Олена Сергіївна 

- начальник відділу споживчого ринку, 

підприємництва та регуляторної політики  
 

Сердюк  
Ярослав Володимирович 

- в.о. начальника відділу комунального 

господарства 
 

Ворощук  
Ольга Ігорівна  
 

- начальник юридичного відділу 

Власенко 
Валерій Сергійович 
 

- депутат Краматорської міської ради  (за зго-
дою) 

Єрмольченко 
Олександр Юрійович 
 

- депутат Краматорської міської ради (за 

згодою) 

 

 

Керуючий справами        І.О. Славинська  

 

Завідувач сектору з утримання  
об’єктів благоустрою відділу 
комунального господарства       А.В. Кара 


