
                                                                                                                              
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

      20 січня  2022 року                                       Деражня                                                             № 221 

 

Про затвердження інформаційної та 

технологічної карток адміністративної  

послуги з видачі дозволу на розміщення реклами 

 

На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до  ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», виконавчий комітет Деражнянської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги 
«Видача (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами», що додаються. 

 

2. Забезпечити оприлюднення інформаційної картки адміністративної послуги з 

видачі (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами на сайті Деражнянської 

міської ради: https://der.org.ua в строки встановлені чинним законодавством України. 

 

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності  виконавчих  органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                   Андрій  КОВПАК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20 січня 2022 року 

№ 221 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п  

Інформація про Центр надання адміністративних послуг 

1.  Найменування Центру 

надання адміністративної 

послуги  

Відділ надання адміністративних послуг апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

2. Місцезнаходження Центру 

надання адміністративних 

послуг 

32200 Хмельницька область, Хмельницький район,  

м. Деражня, вул. Миру, 11/1 

 

3. Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, середа, четвер: 08.00 - 17.00 без обіду 

Вівторок: 08.00 - 20.00 без обіду 

П’ятниця:  08.00 - 16.00 без обіду 

Субота, неділя, святкові дні – вихідні  

4. Телефон/факс, адреса 

електронної пошти та веб-

сайт 

Ел. адреса: - dercnap@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

1. Закони України ст.16 Закону України «Про рекламу»,Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності» (п.63) 

2. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 

2067 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами (зі змінами) 

3. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

1. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява та пакет документів 
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2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

Для одержання дозволу заявник подає заяву, до якої 

додаються: 

1. фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не 

менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується 

розташування рекламного засобу; 

2. ескіз рекламного засобу з його конструктивним 

рішенням. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Подаються безпосередньо фізичними особами або 

керівниками юридичних осіб (їх уповноваженими 

представниками): 

-у паперовій формі особисто або поштовим 

відправленням - до адміністратора; 

- в електронній формі через портал електронних сервісів 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (далі - портал електронних 

сервісів), оформлена згідно з вимогами законів у сфері 

електронних документів, - до дозвільного органу. 

4. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 

5. Строк надання 

адміністративної послуги 

 до 10 робочих днів 

6. Перелік підстав для відмови  

розгляду документів 

У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли: 

-подання суб'єктом господарювання неповного пакета 

документів, необхідних для одержання документа 

дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним 

переліком; 

- виявлення в документах, поданих суб'єктом 

господарювання, недостовірних відомостей; 

- негативний висновок за результатами проведених 

експертиз та обстежень або інших наукових і технічних 

оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного 

характеру. 

7. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видає дозвіл на розміщення рекламного засобу або копію 

рішення про відмову у наданні дозволу. 

8. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Видається безпосередньо заявнику (фізичній 

особі/керівнику юридичної особи) або уповноваженим 

представникам за довіреністю 

9. Строк дії (необмеженість 

строк дії) 

П’ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                               Андрій ІВАХОВ 



 

 

 

   4 
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20 січня 2022 року 

№ 221 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

Виконавчий комітет Деражнянської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа (структурний 

підрозділ) 

Дія 

 

Строки виконання 

1 Прийом заяви з пакетом 

документів на видачу дозволу 

на розміщення зовнішньої 

реклами  

Адміністратор відділу 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує 1 день 

2 Перевіряє: 

- форму та зміст заяви; 

- повноваження особи, що 

звернулася за 

адміністративною послугою; 

- наявність повного пакета 

документів, необхідних  для 

видачі дозволу. 

Адміністратор відділу 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує 1 день 

3 Відмова у прийнятті 

документів з обґрунтуванням 

причини 

Адміністратор відділу 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує 1 день 

4 У разі прийняття заяви 

передається до відділу 

містобудування та архітектури 

апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

Адміністратор відділу 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує У день реєстрації 

заяви  

5 Реєстрація заяви у 

внутрішньому реєстрі заяв та 

дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами (журналі) 

відділом містобудування та 

архітектури апарату 

виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує У день 

надходження 

заяви та пакету 

документів до 

відділу 

6 Перевірка місця розташування 

рекламного засобу, зазначене у 

заяві, на предмет надання на 

заявлене місце 

зареєстрованого в 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує Протягом двох 

робочих днів з дня 

реєстрації заяви та 

пакету документів 
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установленому порядку 

дозволу 

7 Надсилання копій документів 

у паперовому або 

електронному (шляхом 

сканування) вигляді органам 

для погодження видачі 

дозволу з власником місця або 

уповноваженим ним органом 

(особою): 

- Мінкультури - у разі 

розміщення зовнішньої 

реклами на пам’ятках 

національного значення, в 

межах зон охорони цих 

пам’яток, історичних ареалів 

населених місць; 

- органом виконавчої влади - 

обласною держадміністрацією 

- у разі розміщення зовнішньої 

реклами на пам’ятках 

місцевого значення, а також в 

межах зон охорони цих 

пам’яток; 

- утримувачем інженерних 

комунікацій - у разі 

розміщення зовнішньої 

реклами в межах охоронних 

зон цих комунікацій; 

- Укравтодором або 

власниками автомобільних 

доріг та Національною 

поліцією - у разі розміщення 

зовнішньої реклами у межах 

смуги відведення 

автомобільних доріг. 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує Не пізніше дня, 

що настає за днем 

одержання 

документів від 

заявника 

 

8 Подання виконавчому 

комітету міської ради 

пропозиції та проект 

відповідного рішення 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує Не більш як двох 

робочих днів з 

дати одержання 

від органів та осіб, 

з якими 

погоджується 

видача дозволу 

9 Прийняття рішення про 

надання дозволу або про 

відмову у його наданні 

Виконавчий комітет 

міської ради 

Виконує Протягом одного 

робочого дня з 

дати одержання 

зазначених 

пропозицій та 

проекту рішення 
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10 Передача дозволу або копії 

рішення про відмову у його 

видачі адміністратору відділу 

надання адміністративних 

послуг апарату виконавчого 

комітету Деражнянської 

міської ради 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує У день прийняття 

відповідного 

рішення 

11 Передача заявнику одного 

примірника дозволу через 

адміністратора відділу надання 

адміністративних послуг 

апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

Адміністратор відділу 

надання 

адміністративних 

послуг 

Виконує Протягом 

наступного 

робочого дня 

після прийняття 

відповідного 

рішення. 

12 Подання органам державної 

податкової служби 

інформацію про 

розповсюджувачів зовнішньої 

реклами, яким надано дозвіл. 

Завідувач/спеціаліст 

відділу містобудування 

та архітектури 

Виконує Протягом десяти 

днів з дати 

реєстрації дозволу 

Загальна кількість днів надання послуги  – 10 робочих днів 

 
 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                                  Андрій ІВАХОВ 

 
 
 


