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ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта 
  

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від 

фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, КП «Контроль благоустрою міста» Ірпінської 

міської ради Київської областіповідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта 

– рішення Ірпінської міської ради «Про внесення змін та доповнень до «Порядку 

розміщення зовнішньої реклами в м. Ірпінь» затверджених рішенням Ірпінської міської 

ради від 20.12.2012 року № 2636-39-VI, (зі змінами від 15.09.2017 року № 1275-21-VII та 

25.01.2018 року № 3169-46-VII)». 

Розроблений комунальним підприємством «Контроль благоустрою міста» 

Ірпінської міської ради Київської області. 

Проект спрямований з метою створення сприятливих умов для інвестиційної 

діяльності, збільшення надходження до місцевого бюджету м. Ірпінь, приведення 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Ірпінь у відповідність з Типовими 

правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, Законом України «Про рекламу» та іншими 

нормативно-правовими актами. 
Підставою для розробки проекту є прийняте рішення Ірпінської міської ради 

«Про внесення змін та доповнень до «Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. 

Ірпінь» затверджених рішенням Ірпінської міської ради від 20.12.2012 року № 2636-39-VI, 

(зі змінами від 15.09.2017 року № 1275-21-VII та 25.01.2018 року № 3169-46-VII). 

Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у мережі 

Інтернет: на сторінці документи міської ради, проекти рішень . 

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна 

ознайомитися також в каб. № 28 відділі економіки виконавчого комітету Ірпінської 

міської ради. 

Комунальному підприємстві «Контроль благоустрою міста» Ірпінської міської 

ради Київської області м. Ірпінь вул. Шевченка,5. 

Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, 

їх об'єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення на адресу 

розробника: 

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 5. КП «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради Київської області, або email: 
kpkontrol_irpen@ukr.net. 
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