
 
ОГОЛОШЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Олександрійської міської ради «Про 
порядок демонтажу тимчасових (некапітальних) споруд та засобів зовнішньої реклами в Олександрійській 

територіальній громаді» 
Розробником проекту рішення Олександрійської міської ради «Про порядок демонтажу тимчасових 

(некапітальних) споруд та засобів зовнішньої реклами в Олександрійській територіальній громаді» - проекту 
регуляторного акта є управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, 
співрозробником - управління економіки Олександрійської міської ради. 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, управління 
ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту 
регуляторного акта – проекту рішення Олександрійської міської ради «Про порядок демонтажу тимчасових 
(некапітальних) споруд та засобів зовнішньої реклами в Олександрійській територіальній громаді». 

Стислий зміст проекту рішення: регламентація процедури демонтажу незаконно встановлених тимчасових 
споруд. 

Основною метою розробленого проекту регуляторного акта є покращення стану благоустрою, впорядкування 
та збереження архітектурного вигляду населених пунктів Олександрійської територіальної громади; збереження 
охоронних зон та інженерних мереж міста, сіл, селищ територіальної громади; ефективне використання ресурсів 
громади. 

Даний проект рішення, аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному веб-сайті 
Олександрійської міської ради в рубриці «Регуляторна політика» / «Проекти регуляторних актів та аналізи 
регуляторного впливу» - http://olexrada.gov.ua/category/reg_politics та в газеті «Вільне слово» у номері від 25.08.2021. 

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу 
приймаються протягом одного місяця з дати оприлюднення проекту регуляторного акта, шляхом письмових звернень 
до: управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради та управління економіки міської 
ради. 

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта: вул. Бульварна 25, м. Олександрія, Кіровоградська 
обл., управління ЖКГ, архітектури та містобудування Олександрійської міської ради, тел. (05235) 7-26-16,                     
e-mail: upravleniegkh@ukr.net. 

Поштова адреса співрозробника проекту регуляторного акта: просп. Соборний, 59, м. Олександрія, 
Кіровоградська обл., управління економіки Олександрійської міської ради, тел. (05235) 7-20-40, 7-07-25,                      
e-mail: upreco@olexrada.gov.ua.  

 


