
  

 

 

 

УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 28 червня 2022 року                   м. Сновськ                                   № 5-17/VIII 
   

Про внесення змін до рішення  

15 сесії 8 скликання від 29.04.2022 року  

№ 4-15/VIII «Про затвердження Положення  

про розміщення зовнішньої реклами на  

території населених пунктів Сновської ТГ»  

 

В зв’язку з кадровими змінами в міській раді, з метою впорядкування правил 

розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Сновської ТГ 

Чернігівської області; керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні"; враховуючи рекомендації постійних комісій 

міської ради:  з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг, з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді, спорту, депутатської діяльності та етики 

міська рада вирішила:  

 

 1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8 скликання від 29.04.2022 року № 

4-15/VIII «Про затвердження Положення про розміщення зовнішньої реклами 

на території населених пунктів Сновської ТГ», а саме: додаток № 5 до  

Положення викласти в новій редакції (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови П.Мірошниченка та на постійну комісію міської 

ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

С.Виблов). 
 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр МЕДВЕДЬОВ 

 

 



Додаток 5 

до Положення про розміщення 

зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Сновської ТГ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення  Сновської міської ради 

(15 сесія 8 скликання) 

від  29 квітня 2022 р. № 4-15/VІІІ 

                                                                              (в редакції від 28 червня 2022 р. № 5-17/VІІІ) 

 

 

 

СКЛАД 

  

Комісії Сновської міської ради 

з питань розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території 

населених пунктів Сновської ТГ 

 

 

Голова комісії: 
     Мірошниченко П.Л. – перший заступник міського голови;  

 

 Заступник голови комісії: 

Карпенко В.М. – керуючий справами/секретар виконкому; 

 

Члени комісії: 
- Виблова С.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності; 

- Кононенко А.О. – головний спеціаліст відділу юридичної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами; 

- Тютюнник П.О. – начальник відділу благоустрою та господарського 

забезпечення; 

- Уманський В.В. – начальник відділу юридичної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами; 

- Ященко О. В. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування та транспорту. 

 
 

 

 

Перший заступник міського голови                                         Павло МІРОШНИЧЕНКО 


