
 

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ГІРСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

від 21.08.2019 р.                                                                               № 01-04-60 

 

 

 

Про зупинення дії рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради від 20 серпня 2019 року  

№ 102 «Про звернення щодо перевірки 

законності надання дозволу на розміщення 

зовнішньої  реклами» 

 

 Керуючись  частинами 7 та 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою недопущення порушень вимог чинного 

законодавства та безпідставного звернення до органів прокуратури:  
 

 1. Зупинити дію рішення виконавчого комітету Гірської сільської ради 

від 20 серпня 2019 року № 102 «Про звернення щодо перевірки законності 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами» з  наступним 

обґрунтуванням. 

Згідно ч. 7 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету 

ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести 

це питання на розгляд відповідної ради. 

Відповідно до прийнятого рішення виконавчого комітету Гірська 

сільська рада має звернутися до органів прокуратури (Генеральної 

прокуратури України та Прокуратури Київської області) з приводу перевірки 

законності рішення виконавчого  комітету Гірської сільської ради від 

27.09.2016 року №235 «Про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами», яким  було надано дозвіл ТОВ «Хайвей-Медіа» на розміщення 

зовнішньої реклами за умови погодження зі службою контролю за безпекою 



польотів ДП МА «Бориспіль» та погодженню з відділом містобудування та 

архітектури Бориспільської районної державної адміністрації. 

У прийнятому зверненні до органів прокуратури Гірська сільська рада 

має вказати, про порушення нею чинного законодавства, а саме, про те, що 

дозвіл було надано без наявності таких погоджень. Проте, вимоги щодо 

погоджень містить сам дозвіл, тому їх наявність при видачі дозволу є не 

можливою. 

Крім того, у Гірській сільській раді, а саме в матеріалах судової справи  

наявний лист  Бориспільської районної державної адміністрації від 27.09.2016 

року № 7-46-3785, адресований директору ТОВ «Хайвей Медіа Груп» зі змісту 

якого вбачається, що до повноважень відділу містобудування та архітектури не 

відноситься погодження розміщення зовнішньої реклами.  

Судова справа також містить лист ДП МА «Бориспіль» від 12.05.2010 

року № 01-22-1948 про погодження абсолютної позначки та розміщення 

рекламного щита повздовж автомобільної дороги М-03 Київ-Харків (33км + 

100м) з абсолютною відміткою верху щита 143,0 м у Балтійській системі висот 

(зовнішня реклама ТОВ «Хайвей Медіа Груп» розташована за адресою а/д 

Київ-Харків-Довжанський», М 03, 32 км + 110 м). З моменту отримання 

дозволу та розміщення зовнішньої реклами будь-яких скарг від служб ДП МА 

«Бориспіль» не надходило.  

 Отже, я не погоджуюсь з рішення виконавчого комітету Гірської 

сільської ради від 20 серпня 2019 року № 102 «Про звернення щодо перевірки 

законності надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами», оскільки 

звернення до органів прокуратури містять недостовірні факти та прохання 

перевірки законності абсолютно законного рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради.   

 

2. Секретарю сільської ради оприлюднити дане розпорядження та винести 

на розгляд Гірської сільської ради питання, яке містить зупинене мною рішення 

виконавчого комітету від 20 серпня 2019 року № 102 «Про звернення щодо 

перевірки законності надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами». 

   

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Р.М. Дмитрів 

 

 
 

 




