
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта 

 

Проєкт розпорядження голови (начальника) обласної державної (військової) 

адміністрації 
 

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених пунктів в Одеській області» 

 

Розробник – Департамент економічної політики та стратегічного 

планування Одеської обласної державної адміністрації. 

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 

рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 

автомобільні дороги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 

2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року 

№1135, «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами 

поза межами населених пунктів», з метою встановлення та впорядкування 

розміщення об'єктів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 

Одеської області, врегулювання взаємовідносин, що виникатимуть між 

обласною державною (військовою) адміністрацією та власниками 

рекламоносіїв, які планують розміщення об'єктів зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів Одеської області, забезпечення безпеки дорожнього 

руху, забезпечення додержання виконання вимог чинного законодавства 

України у сфері дозвільної системи та надання рекламних послуг. 

Проєкт розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної 

(військової) адміністрації «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Одеській 

області» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на веб-сайті 

http://www.oda.odessa.gov.ua у розділі «Регуляторна політика» на сторінці 

«Оприлюднення регуляторних актів». 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта 

становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу 

регуляторного впливу. 

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта просимо 

надавати в письмовій формі: 

- поштою за адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, Департамент 

економічної політики та стратегічного планування облдержадміністрації; 

- електронною поштою за адресою: odmytrenko@odessa.gov.ua 


