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АПАРАТ 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 
 

вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202 77 76, 202 75 06, 

E-mail:kmda@kma.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37853361 

Офіційний портал Києва:kyivcity.gov.ua, E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua 
 

п. Тарасу 

 

Шановний пане Тарасе! 

 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) надійшов Ваш запит на інформацію, який 

зареєстровано 26.07.2021 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу 

до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) за № 3697(з). 

За результатами розгляду запиту інформуємо, що статтею 1 Закону 

України «Про рекламу» визначено, що соціальна реклама − інформація будь-

якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 

розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку. 

Відповідно до статті 12 цього ж закону рекламодавцем соціальної 

реклами може бути будь-яка особа.  

У Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Києві, затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207 (далі − Порядок), визначено, що 

соціальна реклама − інформація з питань здорового способу життя, охорони 

здоров'я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики 

правопорушень, державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного 

https://kyivcity.gov.ua/
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виховання, соціального захисту, безпеки населення, висвітлення 

загальнодержавних та загальноміських подій, заходів, свят та не носить 

комерційного характеру, яка спрямована на досягнення суспільно корисних 

цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей, розповсюдження якої не 

має на меті отримання прибутку. 

Підпунктом 1.13.2. пункту 1.13. Порядку визначено, що заява на 

розміщення соціальної реклами подається заявником у довільній формі до 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської, державної 

адміністрації). 

У заяві зазначається запланований термін (строк) розміщення, кількість та 

вид рекламних засобів, на яких планується розмістити соціальну рекламу. 

Разом із заявою заявник надає макет або відеоролик із сюжетом соціальної 

реклами. 

Управління протягом п'яти робочих днів розглядає надані матеріали щодо 

їх відповідності вимогам соціальної реклами. У разі відсутності зауважень до 

наданого макета або відеоролика із сюжетом соціальної реклами, повідомляє 

про можливість розміщення такої соціальної реклами Київського міського 

голову. Після отримання відповідного доручення Київського міського голови 

Управління організовує розміщення такої соціальної реклами. 

Зважаючи на викладене, інформуємо, що розгляд питання щодо 

можливості розміщення соціальної реклами Управлінням відбувається не 

інакше, як за заявою будь-яких фізичних та юридичних осіб. 

Відповідно до абзацу 2 пункту 1.13 Порядку забезпечення фінансування 

виготовлення друкованої продукції з соціальною рекламою, заявником на 

розміщення якої не є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська 

державна адміністрація), покладається на замовників такої соціальної реклами. 
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До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) із заявою щодо розміщення тематичних плакатів з 

нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Руси-України листом від 

05.07.2021 № 211 (Додаток 1) звернулось Управління Київської Митрополії 

Православної церкви України та разом із заявою надало макети сюжетів 

соціальної реклами. 

На виконання доручень від 09.07.2021 № 24809 (Додаток 2) Управління 

розглянуло дану заяву та листом від 14.07.2021 № 076-2347 (Додаток 3) 

повідомило про можливість розміщення зазначеної соціальної реклами 

Київського міського голову. 

Друковані матеріали для розміщення були надані заявником. На 

розроблення макетів сюжетів, а також на друк тематичних матеріалів в рамках 

інформаційної кампанії з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Руси-

України кошти міського бюджету не витрачались. 

 

Додаток: на 12 арк. в 1 прим. 

 

 

 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

Вадим Носач 

Катерина Куліковська 202 74 54  
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