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Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради від 06.09.2011р. № 531 

 
 

 

Розглянувши проект регуляторного акта, а саме проект рішення 
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про порядок 

розміщення вивісок в місті Івано-Франківську» та аналіз регуляторного 

впливу вказаного проекту рішення, які відповідно розроблені комунальним 

підприємством «Івано-Франківський міський рекламно-інформаційний 
центр», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», «Про рекламу», «Про благоустрій населених 
пунктів» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», з метою впорядкування розміщення 

вивісок в м. Івано-Франківську  виконавчий комітет Івано-Франківської 
міської ради 

 

 
вирішив: 

 

1. Внести зміни до Положення «Про порядок розміщення вивісок в м. 

Івано-Франківську» затверджених рішенням виконавчого комітету 
Івано-Франківської міської ради від 06.09.2011р. № 537 (додаток 1). 

2. Затвердити додаток до рішення виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради від 06.09.2011р. № 537, «Додаток до 

Порядку розміщення вивісок», (додаток 2). 
3. Це рішення набирає чинності з моменту оприлюднення в засобах 

масової інформації (Н. Вінничук). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови З. Фітеля. 

 

 

  Міський голова                                                     Віктор Анушкевичус 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

від «____»___________ р. № ______ 

 
ЗМІНИ 

до Положення «Про порядок розміщення вивісок  

в м. Івано-Франківську» 

 
1. Підпункт 4.1.1 викласти в такій редакції: 

«4.1.1. Вивіска розміщується на фасаді будинку (споруди) над 

входом (в’їздом), біля входу (в’їзду) або в межах приміщення, яке займає 
суб’єкт господарювання, між віконними прорізами першого поверху, між 

віконними прорізами першого та другого поверхів, але не вище нижнього 

краю вікон другого поверху двох- чи багатоповерхового будинку 

(споруди)». 
2. Пункт 4.1. доповнити підпунктами 4.1.7 та 4.1.8 такого змісту: 

«4.1.7. При розміщенні вивісок у вікнах, вітринах та прозорій частині 

вхідних дверей закриття їх не повинно перевищувати 50%. 
4.1.8. Допускається розміщення вивіски на фасаді (вище першого 

поверху), фронтоні, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної 

власності належить вся будівля, при умові, якщо місце встановлення 

вивіски передбачено авторським проектом будинку або погодженим 
паспортом фасаду будівлі». 

3. Пункт 4.2 доповнити підпунктами 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10 такого змісту: 

«4.2.8. Забороняється встановлення вивісок з закриттям табличок з 
назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівель – пам’яток 

архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж 

інженерних комунікацій (пожежних гідрантів та ін.), інших табличок з 

соціально-необхідною інформацією. 
4.2.9. Забороняється встановлення вивісок у вигляді світлових табло 

та моніторів, біжучих стрічок, вивісок з динамічною (пульсуючою) 

підсвіткою у межах зон охорони пам’яток культурної спадщини. 
4.2.10. Вивіски не повинні виходити за межі приміщення, у якому 

здійснює діяльність суб’єкт господарювання». 

4. Пункт 4.5 доповнити підпунктом 4.5.7 такого змісту: 

«4.5.7. Вивіска не може містити переліку товарів і послуг, меню та 
іншої інформації, яка не підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно 

до Закону України «Про захист прав споживачів». 

 

 
Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради     А. Лис 


