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Про надання iнформацii

На запит щодо надання iнформацii про демонтаж незаконноТ зовнiшньоТреклами

, управлiння архiтектури та мiстобудування Сумськоi MicbKoi ради, що е робочим
органом з питань розмiщення зовнiшньоi реклами на територii Сумськоi MicbKoT

об' сднаноi територiальноi громади, повiдомляе наступне.
1. Вiдповiдно до пrl. З.2.З4 ш 3.2 роздiлу 3 Положення про управлiння

архiтектури та мiстобулування Сумськоi MicbKoi ради, що затверджене рiшенням
Сумськоi MicbKoi ради вiд CyMcbKoi MicbKoT ради вiд27 квiтня 2016 року N9 662-МР
<Про Положення про управлiння архiтектури та мiстобулування Сумськоi MicbKoT

ради)) (зi змiнами) Управлiння органiзовуе демонтаж рекJIамних засобiв у визначених
виконавчим KoMiTeToM Сумськоi MicbKoi ради випадках.

2. .Щемонтаж зовнiшньоТ рекJIами, що розмiщена з порушенням
затверджених Правил розмiщення зовнiшньоТ рекJIами на територii СумськоТ MicbKoT

об'еднаноi територiальноТ |ромади, вiдбуваеться у вiдповiдностi до Порядку
виявлення, демонтажу, облiку, зберiгання рекJIамних засобiв, розмiщених на територii
MicTa Суми з порушенням законодавства про рекJIаму та благоустрiй населених
пунктiв, та подztльше розпорядження ними, що затверджений рiшенням виконавчого
KoMiTeTy СумськоТ мiськоi ради вiд 20.01.2015 М З9 <Про внесення змiн до

рiшення виконавчого KoMiTeTy Сумськоi MicbKoi ради вiд 17.01.2012 Ns 25

<Про затвердження Порядку демонтажу, облiку, збереження, оцiнки та реzlлiзацiТ
засобiв зовнiшньоi реклами у м. Суми>>, а демонтаж вивiсок вiдбувасться в порядку, що
визначений роздiлом 7 Правил розмiщення вивiсок на територiТ СумськоТ MicbKoT

об'еднаноi територiальноТ громади, затверджених рiшенням виконавчого KoMiTeTy

Сумськоi MicbKoi ради вiд 1 1 .02.2020 Ns 95.
З. У 20117 роцi демонтовано 1 56 одиниць рекJIамних засобiв, у 20l 8 роui - 39

одиниць рекJIампих засобiв, у 2019 р. - 1 17 рекламних засобiв,у 2020 роцi - 32 одиницi

рекJIамних засобiв.
4. Фiнансування робiт з демонтажу зовнiшньоТ рекJIами, що розмiщена З

порушенням затверджених Правил розмiщення зовнiшньоТ реклами на територiТ
СумськоТ MicbKoi об'сднаноi територiальноТ |ромади, провадиться за рахунок бюджету
СумськоТ MicbKoT об' еднаноi територiальноТ громади.

У 2017 рочi на проведення робiт по демонтажу зовнiшньоi реклами витрачено
747I0,00 грн.; у 201'8 poui -Зl 464,00 грн.; у 2019 poui - 88940 грн.; у 2020 р. -
12 180,00 грн.

В.о. начальника управлiння

Трояновська 700-105
Спiваков

О.М. Фролов


