
БРОВАРСЬКА МІСЬІ<А РАДА киУвськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про створеllllП ЄДІІІІОГО дозвіЛЬІІОГО віКІ18 l 
.3 ~ ... етою усунення правових, адміністративних, економічних та 

оргаНlзаЦIИНИХ переШJСОД у розвитку підприємництва, СJсорочення термінів 

ПJДroтовки та отримання дозвіnьної документації, приймаlОЧИ до уваги 
Меморандум про співробітництво в єдиному дозвільному вікні, укладений 
15 червня 2005 року міським ГОnОВОІО , керівниками, установ та підприємств, 
відповідно до ст.І0 Закону Украіни "Про державну підтримку малого 
підприємництва" від 19.10.2000 Не 206З-Ш та ст.25 3аІСОНУ Уlсраїни "Про 
місцеве самоврядуванWI в УI(раїні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Створити, для проходження суб"єктами піДПРИЄМНИЦЬJ'ОЇ діяльності 
• 

ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВальних процедур та надання Ісонсультативно-

інформаційних послуг, Єдине дозвільне вікно. 
1. Затвердити: 
2.1. Порядок організоції роботи посадових осіб органів місцевого 

самоврядування ,установ та підприємств в місті Бров~и З проходження 
суб' Єlстами підприємницы�оїї діяльності дозвілыl-погоджувальних 
процедур та надання I(Оllсуль'гоційно-інформаційних послуг в 
Єдиному дозвільному віl(llі згідно з додаТІ(ОМ 1; 

2.2. Персональний Сlслад Роди Єдиного дозвільного віlсна згідно з 
додаТI(ОМ 2. 

• • • • 2.3. ПерелІК адМІНІСТРОТИDI1ИХ послуг, ЯJ(1 НОДПІОТЬСЯ IОРJoIДИЧНИМ 

та фіЗИЧlіИМ особам суб"ЄIСТnМ підприємницы�оїї діsIJlыlстіi в Єдиному 
дозвільному віl(ні, щодо видt\ЧИ дозвільних ДОІсумеllтів, пов"язаних 
3 проходженням дозвілы�о.погод)l(уnonьнихx процедур згіДIІО з додаТI(ОМ З. 

• • • 2.3. Регламенти наДОІІІІІІ аДМІНІстративних nOCJlyr ЗГІДНО З 

ДОДQТlсами 4-8: ,. 
ДОДОТОІС 4 - Надання дозволу П8 l)озміщеНIiJl малих архітеJС'l'Уl)lIИХ фОРМ; 
ДОДnТОІС 5 - Надання дозволу П8 I)О:4м!щеIIНJI Об"є!(тів т~рrjDЛlj 
ДОДОТОІС б - НадаlіНЯ дозволу ІШ I)О3МlщеНIІJI ЗОВНІШНЬО1 РЄI(Л8МИі 

ДОДОТОІС 7 - І-Іадання земелыlіi дlJІ11НІСИ в оренду під РОЗТUШУП8J1I1П малих 
nрхlТСIСТУРНИХ фОРМ; 
ДОДnТОI( 8 - Надання зеМСЛІJ1Іоі дIJlII111СИ D оренду під нове будlП1lllЦТВО • 
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2. Розпочати роботу Єдиного дозвільного вікна з 12 липня 2005 року. 
з. Фінансовому управлінmo при формуванні міського бюджету на 

наступний рік, передбачити кошти на фінансуваННJI організаціі 
проходжеННJI суб"єктами. підприємницької діяльності дозвільно-
погоджувальних процедур та отримaннJI консультативно-інформаційних 
послуг в Єдиному дозвільному вікні згідно з кошторисом ,в межах 
видатків на реалізацію Програми розвитку малого підприємництва. 

4. Завідуючому відділом внутрішньої політики Шестопалу В.В. 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанlUlМ рішення покласти на першого заступника 
міського голови Кияницю О.А. 

Міський В.О. Антоненко 

, М. Бровари 
'від Н,'*- Р§ 

. 'Ні #,pp-,g.?-~ 
" 
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Подання: 

Начальник управління 
економіки 

Погоджено: 

Секретар ради 

Перший заступник 

міського голови 

Завідуюча юридичним 
відділом 

JІ-,батюк 

с" d І.Г лавер 

~~чазamJЬJIIIМ ~ 
В1ДДшом н.І.Гнатюк 

Голова постійноі комісіі 
з питань законодавства та 

правопорядку - ____ -.,;М.Г.Коба 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської ради 
від p;r, ";Z. ~5" Н!! ~.,,, -~.F-~.p 

Порядок 

організації ро~оти посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
~cтaHOB та ПІДприємств в місті Бровари з проходження суб'єктами 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та 

надання консультаційно-інформаційних послуг в Єдиному дозвільному 
вікні. 

1. Загальні положення 
1.1.Порядок організації роботи посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, установ та підприємств в місті Бровари з проходження 
суб'єктами підприємницької діяльності дозвільно-погоджувальних процедур та 
надання консультаційно-інформаційних послуг за принципом єдиного 
дозвільного вікна (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України 
"Про державну підтримку малого підприємництва", інших нормативно
правових актів та "Програми розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 
2005-2006 роки" затвердженої рішенням міської ради від 10.03.05 Н!! 655-32-04, 
з метою усунення в м. Бровари адміністративно-правових, економічних та 
організаційних переlПlCОД у розвитку підприємництва. 

1.2. Організація роботи за принципом єдиного дозвільного вікна (далі -
ЄДВ) базується на засадах, задекларованих у багатосторонньому Меморандумі 
про співробітництво в єдиному дозвільному вікні та передбачає: 

- надання консультацій з проходження суб'єктами підприємницької 
діяльності дозвільно-погоджувальних процедур, видачу бланків документів та 
надання допомоги при їх заповненні, прийом та реєстрацію документів 
заявників, вчинення погоджувальних дій та видачу дозвільних документів, 
прийом та розгJUIД клопотань, надання рекомендацій з досудового 
врегулювання спірних питань, які виникають між органами місцевого 
самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності, ~ одному 
приміщенні, яке розміщується в будівлі міської ради; 

.. _ відсутність дій суб'єктів підприємницької діяльності на проміжних 
стадіях між поданням документів та отриманням дозвільних документів; 
.' _ оптимізацію міжвідомчого документообігу між органами місцевого 

. самоврядування, їх посадовими особам~, уст~овами та підпри~ствами, які 
~yдyть співпрацювати між собою ВІДПОВІДНО. до регламеНТІВ надання 
адміністративних послуг в рамках р~БОТ~ ЄДВ (далl- учасники ЄДВ); 

. _ колегіальне ПРИЙW1тrя РІшень уповноваженими представниками 
• •• • • w • 

. учасників ЄДВ або в складІ ВІДПОВІДНИХ КОМІСІИ,. ЯКЩО ДОЗВІЛЬНО-

погоджувальна процедура передбачає обов' язковість висновку цих комісій 

(д~i - рада ЄДВ). . 
~';: .. :: 1.3. Функції ЄДВ ~ чаСТИНІ: 
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. - ~aд~ консультацій з проходження суб'єктами підприємницької 

Д1JlЛьносп ДО~В1ЛЬн~-погоджувальних процедур; 

- ви~ .... аЧl блавюв документів та надання допомоги при їх заповненні; 
- зд~исненВJI прийому та реєстрації документів заявників, видачі дозвільних 

документІВ; 

- організації та координації міжвідомчого документообігу забезпечуються 
управліВВJIМ економіки Броварської міської ради через адміністратора єдв. 

1.4. Функції ЄДВ в частині: 
- вчиненВJI погоджувальних дій; 

- розгJIJIДy клопотань та надання рекомендацій з досудового врегуmoвання 

спірних питань, які виникають між органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування та суб' єктами підприємницької діяльності; 

- колегіального ПРИЙВJlтrя рішень; 
- підготовки пропозицій міському голові щодо вдосконаленВJI процедур 

надання дозвільних документів здійсmoЮТЬСJI радою ЄДВ. 
1.5. Персональний склад учасників ради ЄДВ визначається рішеВВJIМ 

Броварської міської ради і може зміmoватися та доповmoватись у разі 
необхідності. 

1.6. Директором єдв за посадою є начальник управлінВJI економіки, JIКИЙ ' 

працює на громадських засадах та: 

- координує діяльність ЄДВ; 
- організовує роботу адміністратора ЄДВ в частині виконaвВJI ним 

регламентів надання адміністративних послуг; 
- вживає заходів з інформувaвВJI суб'єктів підприємницької діяльності, 

громадських організацій та засобів масової інформації про діяльність ЄДВ; 
- входить до сЮlаду ради ЄДВ, головує на спільному засіданні 

уповноважених представників учасників ЄДВ, підписує рішення ради ЄДВ; 
_ доповідає міському голові та виконавчому комітету про результати роботи 

єдв· 
, _ вживає заходів з підвищеВВJI ефективності роботи ЄДВ; 
- виковує доручеВВJI ради ЄДВ; 
_ здійСlПOє інші функції передбачені цим ПОРJIДКом та регламентами HaдaвВJI 

адміністративних послуг. 
1.7. Адміністратором єдв за посадою є посадова особа управління 

економіки па працює на громадських засадах та: 
_ до~имується загальних правил діловодства та документообігу виконкому 

. Броварської міської ради; ...... . . 

. . _ організовує та координУє М1ЖВ1ДОМЧИИ документооБІГ, 
_ виковує доручеВВJI директора ЄДВ~ 

· . _ узагальmoє іНфО~Мацію т.а ДОП?Вlдає директору ЄДВ про став, проблеми · :. 
і 

та перспективи дUШЬНОСТl ЄДВ,. . 
здійсmoє інші функції,' передбачеНІ цим ПОРJIДКом та регламентами 
надання адміністративНИХ послуг. ~ ... • 
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2. Функції ЄДВ 

2.1. ЄДВ надає такі адміністративні послуги: 
- надання консультацій з проходження суб'єктами підприємницької 

• • • 
Д1JlЛЬНОСТІ ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВальних процедур за напрямками, передбаченими 

регламентами надання адміністративних ПОСЛУГ; 
- видача блаНІсів документів та надання допомоги при їх заповненні; .. .. '" - прииом та реєстраЦІЯ докумеНТІВ, вчинення погоджувальних ДІИ та 

видача дозвільних документів, пов'язаних з проходженням таких дозвільно -
погоджувальних процедур: 

а) надання дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної 
форми, ВКЛIОЧВlОЧИ надання земельної ділянки комунальної власності в оренду; 

б) надання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми; 
в) надання дозволу на розміщення об'ЄI<тів зовнішньої реклами; 
г) надання дозволу на розміщення об'ЄI<тів торгівлі; 
д) укладання договору оренди земельно'" ділянки комунальної форми 

власності для нового будівництва, 
- піДГОТОВІса рішень ради ЄДВ щодо можливості отримання заявлених 

дозволів, погоджень, позитивних висновків, тощо; 
..' 'u - ~рииом, реєстрацІЯ та розгляд заяв та надання рекомендаЦIИ з 

досудового вреГУЛІовання спірних питань, Яlсі ВИНИКaJОТЬ між органами 
виконавчої влади/органами місцевого самоврядування та суб'ЄlстаМI-I 

• •••• • 
ПІДПРИЄМНИЦЬІСОІ ДІЯЛЬНОСТІ щодо проходження ДОЗВІльно-погоджувanЬ}IJoJХ 

процедур за наПРЯМІСами передбаченими регламентами надання 

адміністративних послуг; 
- піДГОТОВІса пропозицій міському голові м, Бровари щодо вдосконanеllНЯ 

процедур надання дозволів (погоджень, ВИСИОВlсів). 
2.2. Споживачами адміністраТИВIІИХ послуг ЄДВ є суб'ЄІ(ТИ 

піДПРИЄМНИЦЬІСОУ діяльності - фізичні та IОРИДИLJні особи, а також громадЯIІИ, 
які . бажаlОТЬ заПО1.JаТJсувати підприємницЬJСУ діялыlстьь на території м. БРОВОРІ'. 
(далі - 3амОВНИl(И). 

2.3. ЄДВ забезпечує проходження дозвілыl-погод)Iсувanьнихx процедур 
або їх окремих етапів без участі суб'Єlстів піДПРИЄМІIИЦЬКОЇ діяльності згіДIІО з 
погодженими всіма УJlасниками ЄДВ та затверджеl1ИМИ рішеннями ВИl(ОI.JООЧОro 

• • 
комітету регламентами надання аДМІНІстративних послуг. 

'. . 2.4. ПереnіlС дозвільно-погоджувалыlхх процедур, вказаних у п. 2.1., 
ПРОХОД)lсеННJI 'IlC~X зобезпечуєть~~ 7дв .. МОЖО буrи розширений за рішеllllЯМ 

. виконавчого lСОМIТОТУ Броварсы�оІ� МІСЬІСОІ родн. 
-.: .' 

.. .,: з. ПОРЯДОІС роБОТl1 єдв • і 

.3.1. єдв зобозпеtryє прийом, реєстроціІО '1'0 розгляд заяв ~1(ЛОПОТQI1Ьt 
;"запитів) заМОDlIИlсlп відповІдно до цього ПОІ)JlДI(У то регламеНТІВ lltЩQllllЯ 
:;.іщМі~істраТИDНИХ пооnуг. 
",. . '" 
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з .. 2. Замовник звертається в ЄДВ з ЗWJВОІО (клопотанням, запитом) і, при 

потреБІ, подає необхідний пакет ДОI(ументів, передбачений відповідиим 
регламентом. 

З.З. Прийом та реєстрація документів Замовника здіЙСНIОЄТЬСЯ I(ОЖJolОro 
робочого дня з 10:00 до 12:00. Вида1.lа ДОІ(ументів Замовникам здіfiСlІlОЄТЬСЯ 
кожного робочого дня, 14:00 до 16:00 за адресою: м. Бровари, вул.Гагаріна , 
каб.З07. Обідня перерва з 12:00 до 12:45. 

З.4. Приймає, реєструє та видає ДOl(ументи адміністратор ЄДВ. 
З.5. У разі подання ЗВЯВНИІ(ОМ належно оформлених ДОI(умеllтів 

адміністратор ЄДВ робить відповідний запис у журналі обліку ДОI(умеllтів, 
який передбачений відповідним регламсн'J'ОМ надання адміністративних послуг, 
• • 
І комплектує ДІЛОВУ папку. 

Ділова паПІ(а призначена для забезпсчсння міжвідомчого ДОКУМСIІ'I'ообігу, ... . . 
иого МОНІТОРИНГУ 1 КОНТРОЛІО. 

ДО неї ВICnlочаlОТЬСЯ документи, Яlсі подаються ЗаяВНИI(ОМ і ЯI(і 
ВИГОТОВЛJlIОТЬСП учасниками ЄДВ в процесі проходження дозоіJIЬJolО-
погоджувальної процедури. 

З.б. Длп моніторингу та IСОНТРОЛlО міжвідомчого докумеllтообіl'У при 
проходженні процедур учаСНИIСами ЄДВ 'І'а адміністратором ЄДВ DlІОСJ1ТЬСЯ 
записи в індивідуальний та супровіДНИЙ,ЗllСДСIІИЙ формуляри ДОlсумеllтообігу. 

Супровідиий зведений ФОРМУЛЯР ДОlсументообігу ПРИІсріПЛЮЄТЬСJI ДО 
ділової паПI(И. У ньому вказУIОТЬСП дати 'І'а час передачі-прийому ДОI(УМОlІтів 
між учаСНИI(ами ЄДВ, адміністратором єдв, Замовником та особt\МIJ, 
причетними до проходженНJI дозвільно-погоджувальної процеДУрlІ (ДОJlі -
учаСНИI(ами процедури), назви ДОІ(УМСIІ'I'іп або змін, які внесеІІі D зміст 
документів, назви учаСНИI(ів процедури, П.І.Б. та підписи (ОIlI(I)ОТНIIХ 
посадових осіб-ВИI(онавців. 

Індивідуальні формуляри ДОІ(УМОI1'l'ообігу ВИГОТОВЛЯІОТЬСЯ зп ЗI)О31СОМ 
супровіДІіОГО зведеного формуляра та ЗОJІИШПl0ТЬСЯ в учасників процеДУl)l1, ІН( 
підтверджеllllЯ Ух участі в ПРОХОД)lсеI1111 процедури (заПОВНІОІ0ТЬQЯ D 2-х 
екземплярах - по ОДlіОМУ для I(О)l(НОУ із сторіІІ, ЯІ(В приймає участь п ПІ)llnомі
передачі діповоУ паПI(И). Індивідуальні ФОI)МУЛЯРИ фОРМУIОТЬСЯ з РОЗрОХ)'1I1СУ 
один, фОРМУЛЯІ' ІІа ОДlіОГО учаСНИlса Пl'ОЦОДУРJol. Індивідуальні ФОРМУПЯl)1І 11'-' 

• • • • • ПІДJIЯгаlОТЬ ПОІ)ОДnЧI ІНШИМ учаСНИI(ам Пl'ОЦОДУРП 1 є ПlдстаВОIО для ЗОllосеllllJt 
інформаці\' D ОЛОІСТРОННУ базу даних "0 МОІІІТОРИІІГУ дотримання РОГПОМОІІ'ГУ 
нвдаНlіЯ адмlпіСТI'ОТИВНОЇ послуги. 

3.7. При поданні ЄДВ ДОІ(ументlп ЗОМОD1I1I1СУ видається індппlд)'ОЛhlllllt 
формуляр, D ІJlСОМУ ВІ(ВЗУЄТЬСЯ пеl'еJl11С ПІ)IІПIlJ1ТИХ ДОI(ументів. ПОРЯДІ(ОШllt 
номер ,запису n журнonі обліl(У ДОlсумеllтlп, ЯIСllfi передбачениЯ пlдпопtДIlllМ 
реглаМСІІТОМ подання адміністративних послуг, дата прийияття ДОІСУМОІІтlо. 
підпис адмllІlСТІ)отора ЄДВ.' 

~ ;,' .' ІндивІдуольний ФОРМУЛJ1Р~ JІІСИЙ DlIДОЄТhQЯ ЗПМОDНИІСУ. є пlДQТОВОІО ДJi)i 
Вlfдачl:1tому ДOICYM~HTIB, Яl(1 заСВJДL1Уl0'rh 1І0ДОIІ~1П єдв ПО~П}JХ пдмlпlОТРОТIlПІlll~ 
'~ocnyг 'вбо ПОПІJ'І1еIlНJJ, при потреБІ, UJ'11t1ІШТIIХ даIСУМСllТlП. 
. , 

:. ;::., ~ ... ,. 

'{~~;~./:,:".,,( .. 
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.. з.8. AдMiHiCТPYBaнНJI міжвідомчого документообігу покладаЄТЬСJl на 

адмІНІстратора ЄДВ. На усну (по телефону) вимогу адміністратора ЄДВ 
учасники ЄДВ, які є учасниками процедури, не пізніше наступного робочого 
ДНJI до 12:00, зобов'язані направити своїх представників для отриманнJl чи 
передачі ділової папки, ДЛJI РОЗГЛJlДУ або здійснеННJI інших, передбачених 
регламентами H8ДaHНJI адміністративних послуг, дій. 

З.9. При прийомі-передачі учасниками процедури ділової папки 
адміністратору ЄДВ він перевіРJlЄ факт проходжеННJI процедури, етапу, 
конкретного кроку, ДЛJl здійсненНJI Jlких скеровувалась ділова папка, та, у разі 
ВИJlвnеННJI факту нездійснеННJI учасником процедури належних дій, може 
повернути ділову папку на доопрацюваННJI документів, Jlке не може тривати 
більше І-го ДНJI. У разі, якщо піСЛJl доопраЦlOванНJI документів має місце 
нездійсненНJI учасником процедури належних дій адміністратор ЄДВ доповідає 
директору ЄДВ. 

З.l О Диреl<ТОР ЄДВ ВИJlСНJIЄ причину нездійсненНJI процедури, і, в 
• • ••• • u' 

залеЖНОСТІ ВІД 11 ЗМІСТУ, може ПРИИНJlТИ РlшеННJI про повторне HaдaннJI 

документів ДЛJI проходженНJI процедури, встановивши терміни ії проходженНJI, 
або про винесенНJI питанНJI на розгnяд ради ЄДВ. 

З .11. УчаСНИIСИ процедури при виконанні процедур, їх етапів, конкретних 
кроків виnyчmоть з ділової папки документи, Jlкі згідно з чинним ПОРJlДКОМ 
повинні зберігаТИСJl за їх місцезнаходжеННJlМ (у відомчих архівах). 

З.12. Відповідальність за правильність, комплектність та дотримання, . ... . . 
встщовлених регламентом HaдaнНJI адМІНІстраТИВНОІ послуги теРМІНІВ 

оформnеННJI ДОlсументів при проходженні ОJ<ремих процедур, їх етапів, 
к~нкретних кроків перед Замовником , несе той учасник процедури, який 
офорМЛJIВ дані ДОlсументи . 

. 3.13. Учасники процедури відповіДаІОТЬ за збереженНJI документів при 
транспортуванні їх на робочі MicЦJJ та до відомчих архівів. 

~ .14. Органом ЄДВ, який забезпечує погодженість в роботі учасників 
ЄДВ з вирішення відповідних питань, є рада ЄДВ. Повноважні представники 
учасників ЄДВ, Яlсі ФОРМУІОТЬ персональний СІСЛВД ради ЄДВ, зобов'язані бути 
присутніми на ії засіданНJIX, дотримуватися порядку засіданНJI, мають право 
вносити пропозиції, оБГОВОРІовати питання, що РОЗГЛЯДВІоться, ВИСЛОВЛlовати 

свої думки стосовно документів, які розглядаlОТЬСЯ. 
. . . Рада ЄДВ засідає у день і час визначений диреІСТОРОМ ЄДВ . 

. Рада ЄДВ приймає рішення, Яlсе ОФОРМЛІОЄТЬСЯ протоколом. Протокол 
. гoтy~ адміністратор ЄДВ і затверджується диреIСТО~О~ .. ЄДВ, крім ВИПВДlсів 
. '. ~~редбачених п. 3.1 б цього ПОР~ДІ(У. ПРОТОІСОЛ Є О~ІЦІИНИМ документом, що 
: ; ~.i~epД)ICYЄ процес обговорен~я І прийняття DИСІІОВКІВ. . . 
'_" .. : І: 3.15. При DИНИIСlіенні СПІРНИХ. п~тань ПРИЯМВЄТЬ~Я колеГІальне РІшення, 
:.що '~аноситьсSJ до ПРОТОІСОЛУ. У разІ ВІДМОВИ D нодаННІ позитивного ВИСI-IОDКУ 

..... ~~~~~ику DИДВЄТЬСSІ п~сьмове apryMel1~ODnI!e ПО~ідомленНJI. Підстави ДЛJІ 
. ПРИЙНJIТТЯ ріШСlllІJl про ВІДМОВУ, викладеНІ у ВІДПОВІДНИХ регламентах І-ІВД81111Я 

. вдміністраТИВI'IИХ послуг. 
• • + .. , , ..... . , , .. , .. ' . 
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3.16.. У разі, якщо дозвільно-погоджувальна процедура передбачає 

обо~' ~~ICOBICTЬ висновку відповідної комісії, рада ЄДВ засідає у складі даної 
КОМІСІІ. При цьому на засіданні ради ЄДВ запрошуються повноважні 
представники учасників процедури, які є учасниками ЄДВ і одночасно входить 
до складу цієї комісії. Протокол засіданНJI оформляє секретар відповідної 
комісії та підписує голова цієї комісії. Протокол передається адміністратору 
ЄДВ згідно з регламентом HaдaнНJI адміністративної послуги. 

3.17. Замовник, за бажанням ,може бути присутній на засіданні ради ЄДВ 
у разі розгЛJIДУ його заяви (клопотанНJI, запит). 

3.18. У разі потреби, відповідно до регламентів HaдaнНJI адміністративних 
послуг, повноважні представники учасників ЄДВ виїжджають на місце для 
обстежеННJI об'єкта заяви (клопотaнНJI, запиту). 

3.19. У разі, якщо проходженНJI процедури за результатами окремих 
етапів, кроків вимагає ПОДaнНJI від Замовника додаткових документів або 
ВИКОНaННJI окремих робіт, то для забезпеченНJI вчасності та повноти 

проходжеННJI процедури адміністратор ЄДВ при ПРИЙНJIТТі документів 
інформує про це Замовника. 

3.20. у разі, якщо учасник процедури, який є учасником ЄДВ, не приймає 
позитивно~о рішенНJI, він зобов'язаний підготувати мотивовану відмову і 
передати ії адміністратору ЄДВ у строки та у порядку, передбаченими 
регламентами H8ДaнНJI адміністративних послуг. 

3.21. Вмотивована відмова надсилається адміністратором ЄДВ Замовнику 
рекомендаційним листом наступного робочого ДНJI після надходжеННJI від 

учасника єдв. 
Конкретні терміни інформувaнНJI про HaдaнНJI або відмову в наданні 

адміністративної послуги визначаються окремими регламентами HaдaнНJI 

адміністративних послуг. 
3.22. У разі відмови в наданні адміністративної послуги, Замовник може 

повторно звернутися, усунувши підстави для відмови. Підстави для відмови 
визначаються чинними нормативно-правовими актами з HaдaнНJI окремих 

дозволів та погоджень та регламентами HВДaнНJI адміністративних послуг. 
3.23. HвдaнНJI адміністративних послуг за принципом ЄДВ не вносить 

змін в систему та зміст внутрішніх документів учасників процедури при її 
проходженні за чинним порядком. 

3.24. Адміністратор ЄДВ веде журнали прийому та видачі документів, 
передбачені регламентами з HaдaнRJI адміністрат~вних послуг або відповідними 
рішенНJIМИ міської ради та виконавчого КОМІТету, електронні бази даних 
документообігу, реєстр супровідних зведених формулярів документообігу та 
реєстр індивідуальних формулярів єдо, ВIfКО'рИСТОВУ~ електро~ні бази ~ланків 
зов' та дозвільних ДОlсумеНТІВ, елеКТРОННІ бази ІнформаційнО-ДОВІДКОВИХ . . 
документів, елеlСТРОlil·IУ ІСВРТУ МІста .. 
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4. МатеріаJJьно-теХllіЧllе забезпечення 

4.1. У розпорядженні ЄДВ переБУВаІОТЬ комп 'ютери, opгrexHiKa, 
програмне забезпечення, та інші матеріально-технічні засоби. 

4.2. ЄДВ інформує усіх зацікавлених осіб про проходження дозвільно
погоджувальних процедур шляхом розміщення інформації на інформаційних 
стендах. 

4.3. ЄДВ видає Замовникам блаНІ<И заяв та документів, згідно з 
регламентом надання адміністративної ПОСЛУГИ. На запит Замовника видаlОТЬСЯ 
для ознайомлення нормативні документи, прийняті БроваРСЬКОIО міСЬКОIО 
радою, їі виконавчими органами, міСЬІ<ИМ головою щодо проходження 
дозвільно-погоджувальних процедур. 

4.4. ЄДВ може виготовляти інформаційно-довідкові матеріали та їх 
поширювати. 

4.5. Підтримання роботи ЄДВ та його матеріально-технічне забезпечення 
здійснюється за рахунок коштів міського бlоджету та коштів учасників єдв. 

Секретар 

: ~ .. '.. ~ 

j •• -'. • 

і .' Ф. 



ПоД8ННJJ: 

началЬШJ1t" управлінии . 
економІКИ 

Погоджено: 

перший заС1)'ПlіИК 

міського голови 



Додаток 2 
до рішення Броварської міської ради 
від МАК P.F N!! ~p -JlF-t:)~ 

ПЕРСОIlAJIЬНИЙ СКЛАД РАДИ 

Вознп Сергій 
Михайлович 

Удовенко Тетяна 
Андріївна 

члени ради: 

Алексеєнко Михайло 

Трохимович 

Багмут Наталія 
Андріївна 

Бобко Анатолій 
Миколайович 

Гордієнко Тетяна 
Василівна 

Гапон Валентина 
Іванівна 

. Коршак Оксана 
_ ВолоДИмир~вна 

. -

" ~ожон Сергій 
.. '-~p~~. 

:. .... '. 
, ........... -: .. " 

::=.: .:.:.:, :. . ... , 
:'_::~~сленКо Володимир 
~~I~aнOB~ , ' 
:::~-' .. ' ... : і.·. 
~.:,-':'v.l~;'·:-~~"'.: ·Ї':·... . 

"Єдиного дозвільного вікна" 

. . 

. 
- начальник управЛІННЯ 
економіки, голова ради 

- завідуюча відділом з питань 
розвитку підприємництва, 

секретар ради 

- начальник Броварського 
управління ГУ МПС Украіни 
в Київській області( за згодою) 

. . 
- начальник ВІДДІЛУ культури 
Броварської міської ради 

- начальник Броварської філії по 
експлуатації газового госпо -
дар ства ВАТ ес Киівоблгаз" 

(зазгодою) 

- завідуюча земельним відділом 
Броварської міської ради 

- начальник інспекції державного 
архітектурно-будівельного 
контролю 

- директор кп ес Броваритепло
енергомережа" 

- начальник відділеННJI ДАІ 
Броварського ГУ МВС Украіни 
в Киівській області (за згодою) 

- генеральний директор 
кп ес Служба замовника ес 

,,-



Немчин Юрій 
Миколайович 

Орлов Станіслав 
Олександрович 

Прокопенко Віталій 
Артемович 

Прус Леонід 
Федорович 

Поліщук Тетяна 
Григорівна 

Сімчук Леонід 
Олексійович . 

Соловйов Олександр 

Андрійович 

Телеmева Катерина 

Леонідівна 

Чипаченко Микола 

. Юхимович 

-2-
- начальник спеціального відділу 
по контролю за станом благо-.. ... 
устрою та ЗОВНІППl1М дизаином 

міста 
- начальник виробничого 
управлінНJI комунального 

господарства 

- головний державний санітарний 
лікар Броварського району 

(за згодою) 

- начальник Броварської державної 
екологічної регіональної інспекції 
( за згодою) 

- завідуюча відділом з питань 
торгівлі та побутового 
обслуговуванНJI управліННJI . 
еКОНОМІКИ 

- начальник Броварської Oдrn 
(зазгодою) 

- заступник директора з 
виробництва ЗАТ" Л.Е.С. 
Київобленерго " у Броварському 
та Бориспільському РЕМах 
(зазгодою) 

- головний архітектор міста 
Бровари 

- начальник комунального 
підприємства водопровідно -
каналізаційного господарства 

- начальник Броварського 
міського відділу земельних 
ресурсів ( за згодою) 



Подання: 

. 
еКОНОМIJOf 

Погоджено: 

перший ЗnС1УПJlИК 

МЇСЬКОro ГОЛО"И 



Додаток З 
до рішення Броварської міської ради 
від t',t;P;< ~5 N!! -У#Р-М--Р9' 

. Перелік адміністративних послуг, 
~К1 Над~ТЬСЯ юридичним. та фізичним особам суб"єктам підприємницької 
ДІЯЛЬН,?СТl в Єдиному дозвшьному вікні щодо видачи дозвільних документів, 

пов язаних з проходженням таких дозвільно-погоджувальних процедур: 
.. 

1. Надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм. 
І.І.Надання дозволу на розміщення нових стаціонарних малих архітекту

рних форм. 

І.2.Надання дозволу на розміщення нових пересувних малих архітектур
них форм. 

І.З.Переоформлення дозволу на розміщення малих архітектурних форм. 
І І' 

\ 

2. Надання дозволу на розміщення об' єктів торгівлі. 

з. Надання дозволу на розміщення зовнiпmьої реклами. 
З.І.Надання дозволу на розміщення нових об'єктів зовнішньої реклами. 
З .2.Переоформлення дозволу на розміщення об' єктів зовніпmьої реклами. 

4. Надання земельної ділянки в оренду під розташування малих архітектур
нихформ. 

s. Надання земельної ділянки в оренду для нового будівництва. 
5.І.3бір матеріалів погодження місця розташування об' єктів містобуду

вання та укладеlПlЯ договору резервування земельної діJIJlНКИ. 
5.2.ПогоджеlПlЯ проектної документації та ПРИЙНJlтrя міСЬКОЮ радОЮ рі

шення про надаІПІЯ дозволу на виготовлення проекту відведення земе-

льної ділянки. 
5.З.ПрИЙНЯТТя міською радОЮ рішення про затвердження про~кту відве-

дення земельної ділянки та укладення договору оренди зеМJI1. 



ПоданНJI; 

начальЮJA упраа.rJіння 
економіки 

Погоджено: 

перw.tЙ заСТУПlIJ.fК 
міськоro ГOJ10BM 



Додаток 4 
до ріmеНЮІ Броварської міської ради 
від p;r.n. p~ N!! ~p -~.?p.p 

РЕГЛАМЕНТ 
надання адміністративної послуги 

Назва послуги: Надання дозволу на РО3АІ;и(ЄНІIR малux apx;melUI'YPHIIX 
фОРАf_ 

Нормативно-правова база: 

І. Конституція Украіни від 28.06.1996р. N!! 254/96-ВР 
2. Земельний Кодекс Украіни від 25.10.2001 N!! 2768-Ш 
3. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 N!! 858- IV 
4. Закон Украіни "Про оренду землі" від 02.10.2003 N!! 121 І-ІУ 
5. Наказ Держбуду "Про затвердження Типових правил розміщеНЮІ 

малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" 
від 13.10.2000 N!! 227 

6. Рішення Броварської міської ради "Про затверджеНЮІ Правил 
розміщення малих архітектурних форм в місті Бровари" 

7. Рішення Броварської міської ради "Про затверджеНЮІ ставок орендної 
плати за земmo" від 26.05.05 N!!726-34-04 

Облік документів, які подаються або передаються в ЄДВ за підрегламентами 
даної процедури здійсlПOЄТЬСЯ в Журналі обліку документів з процедури 
"Надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм". 

ШДРЕГЛАМЕНТ 1. Надання дозволу на розміщення стаціонарної малої 
архітектурної форми 

.. 

ДОlL"Vменти:' які оформляються для Замовника (адм.ініСТliативні послуги, --., ,. ,\\., .~. 

які надаються): . 
основн; 

• дозвui~ ~~О~:озміщення малої архітектурної форми; 
І' І дОnОАІ;3ІСІІ; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які ~О8Иllllі бути подані За~ОВIIIIКОМ: 
• заява на ім'я міського голови (зпдно з додатком 1 до регламенту); 
• нотаріально засвідчена к~.п~ CBiдoц~~a про держав~ реєсТf~ію 

суб'єкта підпрИЄМНИЦЬКО1 Д1JШЬНОСТ1, .' . О, О О 

• схема оріЄНТОВНОГО'міСця розташування об'єкта; о 
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• документ, що посвідчує право власності на земельну дimIнку (копія 

дoгo~opy ~ренди земельної ділянки - після розроблеННJI паспорту 
малОl аРХІтектурної форми); 

• ~ іноземного суб'єкта підприємницької діяльності -документи, що 
CBl1::'~~ про реєстрацію суб' єкта підприємницької діяльності в 
краlНl11 МlсцезнаходженНJI. 

Етапи процедури, проходження яких забезпеЧУIОТЬСЯ ЄДВ: 
• видача дозволу на розміщеННJI стаціонарної малої архітектурної 

форми. 

Міжвідомчий документообіг: 

. 
" 

1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

2. До 12-0Ї год. наступного після прийому документів робочого ДНJI 
адміністратор ЄДВ передає заяву на підпис уповноваженому 
заступнику міського голови. тсля візування заступником міського 
голови заява разом з діловою папкою передається на розгляд Комісії з 
питань благоустрою і розташування малих архітектурних форм, яка 
вирішує питання щодо згоди (або відмови) на розміщеННJI малої 
архітектурної форми. 

з. Після отримання протоколу Комісії з питань благоустрою і 
розташування малих архітектурних форм адміністратор ЄДВ того ж 
робочого ДНJI повідомляє Замовника про необхідність замовити 
розроблеННJI паспорту малої архітектурної форми у підприємств, 
установ, організацій, які мають відповідну ліцензію. Вмотивована 
відмова надсилається Замовнику рекомендаційним листом на 
насТУПНИЙ робочий день після ії отримання. 

4. В день надання Замовником належним чином погодженого паспорту 
малої архітектурної форми адміністратор ЄДВ ~epeдaє й?го разом із 
діловою папкою на затверджеННJI Головному аРХІтектору МІста. 

5. Після затверджеlШЯ паспорту малої архітектурної форми Головним 
архітектором міста він разом із діловою папкОЮ передаєrься до 
спеціального відділу по контролю за станом благоус!рою та зовніппriм 
дизайном міста, вий протягом З робочих ДНІВ визначає зону 
обслуговування малої архітектурної форми. 

, 

6. Спеціальний відділ ПО' контролю. за стан?м ~~агоу~ою. та зовні.шнім 
дизайном міста перевіряє H~HICTЬ в ~шов1И п~ вс!" неОБХ1~ 
документів та оформлює ДОЗВІЛ на РОЗМlщенНJI малОl аРXlтеКТУРНОl 
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фор~и, вилучає. документи, які належить зберігати в архіві та передає 
ДОЗВІЛ разом з ДІЛОВОЮ папкою адміністратору єдв. 

7. Після отримання від спеціального відділу по контролю за станом 
благоустрою та зовнішнім дизайном міста документів адміністратор 
ЄДВ в той же день телефоном або інlIlИМ доступним найІПВидшим 
способом інформує Замовника про готовність дозволу. 

8. Адміністратор ЄДВ видає Замовнику: 

• дозвіл на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми, про 
що робиться відповідний запис в Журналі реєстрації заяв та видачі 
дозволів на розміщення малих архітектурних форм; 

• вручає Замовнику інформаційну пам'ятку про необхідність 
прийнятrя малої архітектурної форми до експлуатації технічною 
комісією, про що складається відповідний акт (згідно з додатком 2 
до регламенту), та реєстрації малої архітектурної форми у 
спеціальному відділі по контролю за станом благоустрою та 

. зовнішнім дизайном міста. 

9. Адміністратор єдв при необхідності видає Замовнику документи -
вміст ділової папки, при пред'явленні Замовником індивідуального 
формуляра. Зведений формуляр залишається в єдв. 

ШДРЕГЛАМЕНТ 
2. НадаllНЯ дозволу на розміщення пересувної маJlОЇ архітектурної форми 

ДокумеllТИ, які ОФОРМJlЯIОТЬСЯ ДJlЯ Замовника (адміністративні послуги, 

які надаIОТЬСЯ): 
ОСIlОВН; 

• дозвіл на розміщення малої архітектурної форми; 
dOIlO,/f';3ICII; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

ДОКУМОІІТИ, які повинні бути подаІІі За~овником: 
• заява на ім'я міського голови (ЗГІДНО з додатком 1 до регламенту); 
• . нотаріально засвідчена к~.пі~ свідоц:ва про державну реєстрацію 

суб'єкта підпрИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ; 

~. фотофіксація opi~ТOBHOГ? місци розт~в~ня Об'~кта; 
.. ДЛЯ іноземноГО суб' єкта ПІДПРИЄМНИЦ~КОІ ДІЯЛЬНОСТІ -документи, що 

~ . , . '. свідчать про реєстраЦіlО суб'ЄI<та підприємницької діяльності в 
:.~. :', :~ .. ,~,; країні ії місцезнахОД)l(енНJI. 
):\>.:.: .. :. . 
~~::i~: :: ... ~'; .. 
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Етапи процедури, ПРОХодження ЯКИХ забезпечуються ЄДВ: 
• видача дозволу на розміщеННJI пересувної малої архітектурної 

форми. 

МіжвідОМЧИЙ документообіг: 
1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

2. ДО 12-0Ї год. наступного пісЛJI прийому документів робочого ДНJI 
адміністратор ЄДВ передає заяву на підпис уповноваженому 
заступнику міського голови. ПіСЛJI візуванНJI заступником міського 
голови заява разом з діловою папкою передається до на РОЗГЛJIд Комісії 
з питань благоустрою і розташуванНJI малих архітектурних форм, яка 
вирішує питання щодо згоди (або відмови) на розміщенНJI малої 
архітектурної форми. 

з. Після отримання протоколу Комісії з питань благоустрою і 
розташування малих архітектурних форм адміністратор ЄДВ того ж 
робочого ДНJI повідОМЛJIє Замовника про необхідність замовити 
розроблеННJI паспорту малої архітектурної форми у підприємств, 
установ, організацій, які мають відповідну ліцензію. Вмотивована 
відмова надсилається Замовнику рекомендаційним листом на 
наступний робочий день ПЇСЛJI ії отримaнНJI 

4. В день H8ДaнНJI Замовником належним чином погодженого паспорту 
малої архітектурної форми адміністратор єдв передає його разом із 
діловою папкою на затверджеННJI Головному архітектору міста. 

5. Після затверджеННJI паспорту малої архітектурної форми Головним 
архітектором міста він разом із діловою папкою передається до 
спеціального відділу по контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

. дизайном міста, який протягом З робочих днів визначає зону 
обслуговувaнНJI малої архітектурної форми. 

6. Спеціальний відділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнім 
дизайном міста перевіряє' наявність в діловій папці всіх необхідних 
документів та оформлює доз~іЛ на розміще~ малої ~~xiTeКТYPHOЇ 

, форми; вилучає документи, JIК1 н~е?DТЬ збеР1Гати в аРХІВІ та передає 
дозвіл разом з діловою папкою aдMIНlcтpaTopy єдв. 

" 

· \ ' , :'. Після отримання Bi~ с~еціальн~го Ві~ілу по кон~олю ~a. станом 
· благоустрою та ЗОВНlПІНІМ дизаином ~CTa докумеНТІВ ~IHlcтpaTOp 

",; .... ~: ЄДВ В той же день телефоном або ~ доступним наиmвидІПИМ 
~::'" (':.' способом інформує Замовника про ГОТОВНІСТЬ дозволу. 

• • І· 



8. AдMi.~ic~aтop ЄДВ видає Замовнику дозвіл на розміщення пересувної 
малОI аРХІтектурної форми. 

9. Aд.мiHic:rPaT~~ ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи -
ВМІСТ ДШОВОІ папки, при пред'явленні Замовником індивідуального 
формуляра. Зведений формуляр залишається в єдв. 

ІПДРЕГЛАМЕНТ з. Переоформлення дозволу на розміщення малої 
архітектурної форми 

Документи, які оформляються для Замовника (послуги, які надаються): 
основні 

• дозвіл на розміщення малої архітектурної форми; 
допоміжні 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які повинні бути подані Заявником: 

• заява; 
• оригінал дозволу на розміщення малої архітектурної форми; 

• пропозиції щодо: 
• естетичного вирішення малої архітектурної форми; 
• зміни функціонального використання малої архітектурної форми 

тощо. 

Етапи процедури, проходження якп забезпечуються €Д8: 

• надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми. 

Міжвідомчий документообіг: 
1. Прийом документів від Замовника здійсшоється згідно з Порядком. 
2. Адміністратор ЄДВ дО 12-0Ї год. наступного робочого дня після 

прийому документів передає ЗaJIВУ і пропозиції на підпис 
уповноваженому заступнику міського голови. Шсля візування 
заСТУIlНИl(ОМ міського голови ЗaJIВа разом з діловою папкою 
передається до спеціального відділу по хонтроJПO за станом 
благоустрою та зовНЇпmїм дизайном міста, який протягом З робочих 
днів вносить необхідні зміни та видає новий дозвіл на розміщення 

:' малої архітектурної форми. 
з.. ПіСЛЯ отримання Bi~ с~еціальн~го Ві~ілу по хон~оJПO ~a. СТаном 

• ". 'о благоустрою та ЗОВНlпmlМ дизаином .Мlста докумеНТІВ адм1Н1стратор 

: .. "~:"ЄДВ в той же день телефоном або I~ доступним наішвидmим 
,': ..... ~споёобом інформує Замовника про ГОТОВНІСТЬ дозволу. 
':"::t~" .:". 
.... • .- .~ t • .• І •• # .-.. -

-::.~: і, '._:1'· : 
.::.::";.:f.::::':; : 
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4. Адміністратор ЄДВ видає Замовнику дозвіл на розміщеННJI пересувної 

малої архітектурної форми. 

s. Адміністратор ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи -
вміст ділової папки, при пред' явленні Замовником індивідуального 
формуляра. Зведений формуляр залишається в єдв. 



:Подання: 

начanьИ}JК управліиНJI . 
економІКИ 

Погоджено: 

перw}sй заступник 

міськоro голови 

==~l--~ОЗюrк 



Додаток 5 
до рішеННJI Броварської міської ради 
від ~p;.:~ N!! ~~-.45-~ 

РЕГЛАМЕНТ 
надання адміністративної послуги 

Назва послуги: Надання дозволу наРОЗАfіщення 06'Є/UI,iB n,орzівлї 

HopmaTllbho-правова база: 

1. Конституція України від 28.06.1 996р. Н!! 254/96-ВР 
2. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 N!!1251-ХП 
3. Закон України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні" від 21.05.1997 

N!!280/97-BP 
4. Указ Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.1998 Н!! 727/98 
5. Декрет Кабінету Міністрів "Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 

Н!!56-93 

6. Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради "Про 
затвердженШІ ПоложеННJI про H8ДaннJI дозволу на розміщеННJI об'ЄА"ТЇВ 
торriвлі" від 13.05.2003 Н!! 218. 

7. Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради від 28.10.03 N! 
529 "Про BHeCeННJI змін та доповнень до рішеННJI виконкому від 
13.05.03 Н!!218 "Про затвердження Положення про П8Д8.НВJI дозволу на 
розміщеННJI об"єктів торriвлі" 

Облік документів, які подаються або передаються в ЄДВ за даною 
процедурою здшсшоється в Журналі обліку документів з процедури 
"НадaинJI дозволу на розміщеНВJI об'єктів торгівлі". 

Документи, які ОфОРМJJJlJOТЬСJl ДJJJI Замовника (адміністративні ПОC.lІУІD, 
JlІСі надаються): 

основн; 

• дозвіл на розміщеНИJI об' єкта торгівлі; 
допоміжні 

• індивідуальний формуJIJIp з описом дo~eHTiв. 

Документи Jlкі повинні бути подані Замовником:' 
• заява ~a ім'я міського roлови (зriдно з д~дaTKOM 1 до регламенту); 
• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підпрИЄМ""""Н017'11-(ькоі 

діяльності; 
• копія ДОВідки про вюпочеВНJI. д~ єдиного Державного реєстру 

підприємств та організацій Yкp~; 
• довідка про ~H на облік платника податку; 
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• опію докумеt;rа, що засвідчує право власності або право користуванНJI 

земельно~ ДІЛЯНКОЮ (державний акт на право власності на земзпо, 
державнии акт на право користуванНJI земельною ділянкою, договір 
оренди земельної ділянки); 

• копію документа, що засвідчує право власності на приміщення, право 
користуванНJI приміщенНJlМ (свідоцтво про власність, договір купівлі
продажу, акт введення об'єкта в експлуатацію, договір оренди, дозвіл 
на розміщення малої архітектурної форми) тощо. 

Етапи процедури, проходження яких забезпеЧУIОТЬСЯ ЄДВ: 
• надання дозволу на розміщенЮІ об'єктів торгівлі. 

Міжвідомчий документообіг: 

1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 
2. ДО 12-0Ї год. наступного після прийому документів робочого дЮl 

адміністратор ЄДВ передає заяву на підпис уповноваженому заступнику 
міського голови. Після візуванЮl заступником міського голови заява разом 
з діловою папкою передається до відділу з питань торгівлі та побутового 
обслуговування управліНЮІ економіки. 
Відділ з питань торгівлі та побутового обслуговуванНJI протягом 5 
робочих днів опрацьовує подані документи, розглядає заяву на комісії з 
питань здійснеННJI підприємницької діяльності у сфері торгівлі, 
громадського харчування, заповнює форму дозволу (згідно з додатком 2 
до регламенту) або складає мотивовану відмову та реєструє дозвіл у 
журналі обліку дозволів, вилучає документи для зберігання в архіві 
відділу та передає дозвіл (мотивовану відмову) разом з діловою папкою 

адміністратору єдв. 

3. Після отримання ділової папки адміністратор ЄДВ в той же день 
телефоном або іншим доступним нaйшDидшим способом інформує 
Замовника про необхідність сплатити збір за розміщенЮІ об'єктів торгівлі 
в мех(ах визначених законодавством. 

Мотиво~ана відмова надсилаєrься Замовнику рекомендаційним листом 
адміністратором ЄДВ на наступний робочий день після отримання ділової 
папки або вручаєrься під розписку. 

4 •. Адміністратор ЄДВ вида~ Замовнику дозвіл H~ •• р~ЗМіщенНJI о?' єктів 
торгівлі при пред'явлеННІ Замовником квитанцll (ІНШОГО платІЖНОГО 
документа) про сплату збору за розміщення об' єктів торгівлі або копії 
'свідоцтва про спрощену систему оподаткуванЮl (у випадку оформленНJI 
":~озволу без стягнення плати). 
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s. Адміністратор ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи - вміст 
ділової папки, при пред'явленні Замовником індивідуального формуляра. 
Зведений формуляр залишається в ЄДВ. 



Подання: 

JfаЧaJJЬНJIК )rпp3вnіШIП . 
еКОНОМІКИ 

ЛогоджеJJО: 

... 
перш ..... заСТУПJШIС 
міськоro ronови 



Додаток 6 
до рішення Броварської міської ради 
від ~M 05 Н!! .JY#p-~о~ 

РЕГЛАМЕНТ 
надання адміністративної послуги 

Назва послуги: Нада1lНВ дозволу на РО3JJtіщєннв зовнішньо; РЄЮltlJft" 
Нормативно-правова база: 

1. Конституція України від 28.06.1996р. Н!! 254/96-ВР 
2. Закон України "Про рекламу" від 03.07.1996 Н!! 270/96-ВР 
3. Постанова км України "Про затвердження Типових правил 

розміщення зовніпmьої реклами" від 29.12.2003 Н!! 2067 
4. Постанова км України "Про затвердження Єдиних правил ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони" від 30 березня 1994 Н!! 198 

5. Рішення Броварської міської ради "Про затвердження правил 
розміщення об' єктів зовнішньої реклами в м. Бровари" 

Облік документів, які подаються або передаються адміністратору ЄДВ за 
регламентом даної процедури здійсшоється у Журналі реєстрації заяв та 

дозволів на розміщення зов~іППlЬОЇ реклами. 

ШДРЕГЛАМЕІП 1. Надання дозволу на розміщення нових об'єкrів 
зовнішньої реклами 

Документи, які оформляються для Замовника (адміністративні послуги, 

які надаються): 
• 

ОСНОВНІ 

• рішеВIIJI про встановлеНWI пріоритету Замовника (заявника) на 
заявлене місце розташування рекламного засобу; 

• архітектурно-riланувальне завдaНWI на опрацювання проектно
технІчної документації для розташування складних (дахових) 
рекламних засобів; , . 

• договір на тимчасове ~ористування MICЦ~M розташування 
рекламного засобу, .у разІ ,ЯКЩО з~ене М1~цe перебуває у 
комунальній влаСНОСТІ; і ..' •• 

• рішеНня комісії 'БроваРСЬК?1 MIC~K~1 ради. про Haд~ Замовнику 
дозволу на розміщення ~O~Н1~~1 ре~ами, , , 

• дозвіл на розміщення зовн~~о~ ре~ами. 
.' . ; дОnОАtl3ІСНІ 

• і і альний: Фо~Музіяр з опИсом ~oкyМeнтi~. 
, ндив l!3 .. · Замовником: 
Документи, вкі ПОВВ",НІ бy:rв ПОД~НІ . .11 • 
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для про од ення етапу встановлення пріоритету Замовника 

(заявника) на ЗQЯв;'ене місце розташування реЮlамного засобу: 
• ЗaJI~а (з~дно з додатком 1 до регламенту); 
• К?ПІЯ CBI~OЦTBa про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької 

ДІЯЛЬНОСТІ; 

• топогеодезичний знімок місцевості (М 1 :500) з ПРИВ'ЯЗКОЮ місця 
розташування рекламного засобу із підписом відповідальної за 
проведення знімання особи, який виготовляється на бланку дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами у двох примірниках; 

• фотокартка/комп'ютерний макет місця, ескіз рекламного засобу з 
конструктивним рішенням, який виготовляється на бланку дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами у двох примірниках; 

• погоджений власником місця розташування дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами у двох примірниках, крім випадків коли місце 
розташування перебуває у комунальній власності. 

для про од ення етапу прийняття рішення виконавчим комітетом 
Броварської міської ради про надання дозволу н розміщення зовнішньої 
рєЮlамu: 

• копію документа, що підтверджує внесення Замовником плати за 
тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, у 
разі якщо заявлене місце перебуває у комунальній власності; 

• два примірники бланку дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
погоджений у разі необхідності з: 

Державтоінспекцією м. Бровари; 
- Відділ культури Бровасрської міської ради; 

• • • u 

- утримувачем 1НЖенерних КОМУНІКацlИ. 

• супровідний лист. 

Етапи процедури, проходжеННJI.JlКИХ звбезпеЧУIОТЬСJl ЄД8: . 
• прИЙНЯТТя рішення про встанОЩІення пріоритету Замовника (заявника) 

на заявлене місце розташування ремамного засобу;. 
• укладення. договору на тимчасове користrвання МІсцем розтamyван~ 

реЮІамНого засобу, у разі якщо заявлене МІсце перебуває у комуналЬНIИ 

власності;. . '. . .. 
• погодження дозволу на розміщення ЗОВНІШНЬОІ ремами учасниками 

процедури, які є учасниками ЄДВ; . ... .. 
· ·шення виконавчоГО КОМІТету БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради про • ПІДГотовка РІ . .... 

надання 'дозволу на розміщення ЗОВНlmньо~ ремами,. .. 
• підписання та· надання дозволу: на РОЗ~lщення ЗОВНІШНЬОI ремами, 

.... на встановлення ремвмного засобу. 
JIКИИ дає право . 



м і)l(оіДОМЧIIЙ ДОКУМСllтоо6іг: 

І. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

2. До .l~-oї год. наСТУПIІОГО після прийому документів робочого дня 
аДМІНІстратор ЄДВ передає заяву на підпис УПОВНОВШlсеному 
заСТУПНИІСУ місы�огоo голови. Після візування заСТУПНИIСОМ міського 
голови заява разом з діЛОВОIО паПIСОIО передається на розгляд Комісії 

з. Відділ містобудуваИIІJI та архітектури, який є уповноваженим 
ВИlсонавчим комітетом Броварської міської ради органом з питань 
реГУЛlовання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. 

4. Відділ містобудуваННJI 'га архітеlСТУРИ протягом 2 днів перевіряє місце 
розташування реклаМIІОГО засобу на предмет наявності на це місце 
пріоритету іншого ЗаМОВНИІса або надання на заявлене місце 

w • 
зареєстрованого в установленому порядку дозволу, приимає РІшення 

про встановлення за Замовником пріоритету на заявлене місце 
розташування реlcnаМIІОГО засобу (відмову у встановленні пріоритету), 
IсопіlО ЯІСОГО долучає ДО ділової папки, та передає ії адміністратору ЄДВ 
не пізніше наступного робочого дня. 

S. Адміністратор ЄДВ u деllЬ отримання ділової папки повідомляє 
ЗаМОВНИІса про необхідність погодження дозволу нп розміщення 
зовнішньої реклами уtJQСIІИlсами процедури, які не є У1.Іасниками єдв . 

.. 18 -
1.1. У разі ЯКЩО заявлене місцо перебуває у комунальній власності: 

• організує ії передачу балансоутримувачу; 
• повідомляє ЗnМОПJJИIСП про необхідність звернення до 

адміністратора еда з меТОІО внести плату за IСОРll~тування місцем 
розташуваНIІЯ РВІСЛОМJJОГО засобу та укласти ДОГОВІР на тимчасове 
l(ористуваllНJI мІсцом розташування. В де1lЬ l1редставпення 
ЗаМОВНИI(ОМ l(опlі ДОlсументу про оплату плаТIІ зп l(ОРИСТУВ8ННЯ 
місцем розтвшупаllllll адміністратор ЄДВ видає Зnмовншсу . один 
приміРНИI( доrОПОl'У' І!П тимчасове I(ОРИСТУUnlIНJI ~lcцeM 
РОЗТВШУВВІ-ІНSІ І ОРГОIl!зуе передачу другого ПРИМІрника 

бanаНСОУТРІ1МУПRlJУ І 

l,2.1]nnB�-lсоу'rримУВU\l мІсця РОЗТПJUува~ня протя~м З-ох ~~обочих днів, 
nl(JtIОЧОlоtlИ день o'rp11MOIl1I1I ділово І папк.и ВІД nдміllіСІl'n~?ра ЄДВ, 

Д а 111"I-'мl"IІII1СII дозпоnу на РОЗМІщення ЗОDlІlШIІЬОl реклами, lturoД)J(УЄ D 1:1 1" і' І" 
. ~-:. ()Jl Іl0Є О IJ10007 ПОПІСІІ пlДПIiСПlI І(еРІDНИКОМ та СІСР OJI01l1 печаТКОІО 

Д у ~ д f доroП()I,), 110 ТtlМJlпсове КОРИСТУВПНІ1П мІсцем 
_ .: - ~ - ДЬО nРИМlРJlИICJ J 
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розташування, ?дин примірник рахунку на оплату плати за тимчасове 
користування МІсцем розташування та передає ії адміністратору ЄДВ. 

2. Після погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
уча~н~ками процедури, які не є учасниками ЄДВ, Замовник подає 
адМІНІстратору ЄДВ супровідний лист на ім'я міського голови. 

з. Адміністратору ЄДВ долучає супровідний лист до ділової папки та 
організує ії передачу в відділ містобудування та архітектури 

4. Відділ містобудування та архітектури до дати чергового засідання 
комісії Броварської міської ради погоджує 2-а екземпляри дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами, готує пропозиції щодо надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами та проект рішення комісії , 
який подає для розгляду на черговому його засіданні. 

5. У разі прийнятrя рішення комісії про надання дозволу, уповноважена 
особа відділу містобудування та архітектури підписує дозвіл протягом 
2 робочих днів, вилучає документи, які належить зберігати в архіві, і на 
протязі І-го робочого дня з дня підписання дозволу передає ділову 
папку разом з І-им екземпляром підписаного дозволу адміністратору 

ЄДВ. 

6. Після отримання ділової паПІСИ адміністратор ЄДВ в той же день 
телефоном або іншим доступним Н8Йшвидшим способом інформує 
Замовника про готовність дозволу. 

7. Адміністратор ЄДВ: 
• видає Замовнику один екземпляр належним чином погодженого 

дозволу, про що роб~ТЬСЯ відп.овідниЙ зап~с в )~урналі реєстрації 
заяв та видачі ДОЗВОЛІВ на РОЗМІщення ЗОВНІШНЬОІ реlCJIами; 

• вручає Замовнику інформаційну, пам'ятку про І-Іеобхідність 
представити до відділу містобудування та архітектури 2-і 
фотографії (розміром не менше 6 х ~ сан:имеТ~іВ) Micц~ 
розташування рекламного засобу та видании ДОЗВІЛ у n nтиденнии 
термін з дня розташування реlcnамного засобу. 

8. Адміністратор єдв при необхідності ~идає Замовни~у до!сументи -
вміст ділової папки, при пред'явлеННІ Замовником І}ІДИВІДУМЬНОГО 
формуляра. Зведений формуляр залишається в ЄДВ. 

шдрвглАмвнт 2.' ПереОфОРМJlеIIIIR, дозволу 118 розміщеllllП об'єктів 

~OBlliWllhOY реМ8МИ 
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Документи які ОФОРМJlЯIОТЬ З · , ся ДJlЯ амовника (пос.луги, яКІ надаються): 
ОСІІОВН; 

• дозвіл на розміщенНJI об' єктів зовніпmьої реклами; 
дОnОАІЇ3IСН; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які повинні бути подані Заявником: 
• заява в довільній формі; 

• оригі.нал дозволу на розміщенНJI об' єктів зовнішньої реклами; 
• у разІ B~eCeHНJI змін до технологічної схеми рекламного засобу: 

• теХНІчна характеристика змін у технологічній схемі рекламного 
засобу; 

• фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням. 
• у разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або 

передачі його в оренду: 

• документ, який засвідчує право власності (користування) на 
рекламний засіб; 

• письмове погодження власника місця розташування рекламного 
засобу або уповноваженого ним органу (особи); 

• копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної 
особи або фізичної особи - підприємця; 

• банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або 
ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів 
та інших обов'язкових платежів 

Етапи процедури, проходження яких забезпечуються €Д8: 
• надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. 

Міжвідомчий документообіг: 

1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

2. ДО 12-0Ї год. наступного після прийому д?кументів робочого. ~ 
адміністратор ЄДВ передає заяву разом з дшовою папкою у ВІДДШ 

містобудування та арютектури який є уповноваженим виконавчим 
комітетом Броварської міської ради органом з питань регуmoвавня 

• • •• 
діяльності у сфері РОЗМІщення зовmmньОl реклами. 

З. Відціл містобудУВання та арюте~и . пр.отяг?м 5 днів З д~ти реєстрації 
З8JIВИ розглядає ії, ~носить BI~OBIДНl ЗМІНИ У дозвш або надає 
вмотивовану відмову 1 передає ДІЛОВУ папку разом З переоформленим 
дозволом адміністратору ЄДВ • 

. . 
,! ~~: .' .. :. 
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4. Після отримання ділової папки адміністратор ЄДВ в той же день 
телефоном або іншим доступним найшвидшим способом інформує 
Замовника про готовність дозволу. 

6. Адміністратор ЄДВ видає Замовнику переоформлений дозвіл, про що 
робиться відповідний запис в Журналі реєстрації заяв та видачі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами. 

7. Адміністратор ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи -
вміст ділової папки, при пред'явленні Замовником індивідуального 
формуляра. Зведений формуляр залишається в єдв. 

. . ... ,_ .. ~:\l 
_/. - •• '1 :) ,. J -.: -".. . . 

, .: -: ., і, . і . , -. ,.- . 
• о; _ •• --~. ;j 

.' " "\:;,- ~.. \, 

І. : J, t І \':' 'О.':. • '-.' .... і," .' 

СекретаЬ ~Щfи : ~LI;~.~: ~~~~~~~~~ОРбатюк 
.. ;,\ .І J 

, ,," ,'J . &;. " 

'\' ".1. "'--..., .' со:: 
.! " .• О, .. (,,'') " "t., .... ,J ." ..... ,.,~ 

" "',..' . ,~ """ 
... -.....~:. 



ПоданЮJ: 

наЧ8JJIiНJJК управління . 
еКОНОАІIЮІ 

Погоджено: 

перший заС1)'ПllИК 

мїськоro roлови 



Додаток 7 
до рішення Броварсы�оїї місы�оїї ради 
від tJ.?1!)j( Р$ Н!! ~;f)-40 -Р# 

РЕГЛАМЕlfТ 
надання адміпіС'I'I'О'ГІ'lDноі' послуги 

Назва JJО-:-,'УГИ: HadallllR 3t!Jflел',"0)' t)/J'ІІІ'ИІІ в opelldy "ід /J'J3111t1"'YBaIlIlR 
.11Ш1UX UРХlтєlUI'УР" их фОРАI. 

Hopma-rИВ.lо-правова база: 

І. Конституція Украіни від 28.06.1996 р. Н!! 254/96-ВР 
2. Земельний Кодекс Уlсраіни від 25.10.200 І Н!! 2768-Ш. 
З. Закон УJ<раіни "Про землеустрil·\" під 22.05.2003 Н!! 858- IV. 
4. Закон УJ<раїни "Про оренду землі" від 02.10.2003 Н!! 1211-IУ 
s. Закон УI<раїни "Про державну еlССllертизу землевпорядної ДОlсументації" 

від 05.02.2004 Н!! 1457-IV 
6. Закон України "Про державну l'еєстраціІО речових прав 110 lІерухоме 

:маЯ'іО та їх обмежень" від 01.07.2004 Нп 1952-IV 
7. Постанова КМ Украіни "Про ЗО'I'D~РД)1(ення порядку вибору земельних 

ШJJЯНОК дЛЯ розміщення об'еJстіо" від 3 1.03.2004 Н!! 427 
8. ПостаІіова КМ Украіни "Про ЗQ'!'вердження ПОРЯДІСУ розроблення 

:nросЮ'ів землеУСТРОJО щодо підведення земельних діJIJIIJОJС" від 
26.05,2004 Не 677 

9. По~аJJова І<М Уlсраїни "Про 30'1'В~l'Дження типовнх nOJIO)JCCJJL про 
територіальні органи земелыІхх I)ОСУІ,сів" від 24.02.2003 Нп 200 

1 О.1-іака3 ДеРЖlсомзему "Про 30'l'П01'джеIlНJI МеТОДНЮI проведеннn 
яержаВJJоУеlсспертизи землеППОl'ЯД110У ДОlсументації" від 3.12.2004 Н! 391 

11.1-іапаз ДеРЖlсомзему "Про заТПОl)Д)l(GIІIIJI Тимчасового ПОl'JlДIСУ uодеtJНЯ 
яержаВJJоrо реєстру земель" пІд 02.07.2003 Нп 174 

12,РJШСJJJfSl Броварської місы�оіi I>ОДІІ "Про зотверджеI-JНJI С'l'ОПОIС OPOtJAHOЇ 
плати 3В земеnы�іi діЛJlIIJСfl ... " пІд 26.05.05 Нп 726·34·04 

13,РJшеJJJJЯ ПJfIСОIiВВЧОГО Ісомітоту пl)опоl)сы1оуy міСЬ1(ОЇ РОДІІ пІд 13.05.2003 
1(g 216 "Про утворення IсомlоlП І l)ОД 110 СПРИJ1111110 D робо'!'! DlIІ(ОIlI,ОМУ то 
laTBcpJ»J~eJfJfJl їх Сlсладу". . 

OSЛ~1{ МІ{.)'МСІІтів, Яlсі ПОД810ТЬОfl обо ПОl)IДШО'l4ЬСJI D ЄДВ зп p0rJIL\MOllТOM Д&\НОЇ 
. tlpтf'луt,и здіjfСJJІОЄТЬСЯ n )IСурпопl O(}JtllCY до lсумеll'l'lп 3 процодур .. 
NОФОРМЯСlflfЯ !JеМСЛJаIJОУ д1nЯ111С11 пІд I)О!)'1'UШУDUllIlJI MUJl11)t Оl)хlтоКТ)'рtI11Х 
форм", 



-~-

Документи, які офОРМЛЯIОТЬСЯ для Замовника (адміністративні послуги які 
надВIОТЬСЯ): ' 

основн; 

• рішення. Броварської міської ради про надання земельної 
оренД! Пl~ розташуванНJI малої архітектурної форми; 

• оргавlзацlине забезпеченНJI укладення договору оренди 
ділянки. 

dOnOA';:JICU; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

. 
ДlJIJIВКИ в 

земельної 

Документи, які повинні бути подані Замовником: 

• заява на ім'я міського голови; 
• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб' єкта підприємницької 

діяльності; 

• рішення про HaдaнНJI земельної ділянки в оренду; 
• кадастровий план (4 примірники); 
• . акт перенесення в натурі зовнішніх меж земельної ділянки; 
• акт встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельної . 

ДІЛЯНКИ; 

• довідка по формі 6-ЗЕМ; 
• довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки; 

Етапи процедури, проходження иких забезпечуєrьси €Д8: 
• підготовка прИЙВЯтrя рішення Броварської міської ради про надання 

земельної ділянки в оренду під розташування малої архітектурної форми; 
• організаційне забезпечення укладення договору оренди земельної 

• 
Д1ЛЯНКИ. 

Міжвідомчий документообіг: 
з. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

• 

.... . ~ .. ',' . 

4. ДО 12-0Ї год. наступного після прийому документів робочого дня 
• ••• W • • 

адміністратор ЄДВ органІЗУЄ передачу ДШОВОІ папки в земельнии ВІДЦШ, 

який забезпечує підготовку проекту рішенНJI міської ради про надання 
земельної ділянки в оренду під розташування малої архітектурної форми 
та передає ЇЇ секретаРІО міської ради для подальшого розгляду міською 
радою згідно регламенту ії роботи . 

: 
S. Проходження процедури завершу~с~ прийНJlТl'ЯМ ріше~ Броварської 

міської ради про надання земелЬНОІ ДІЛЯнки в оренду .. п~д розташування 
малої apxiTeктyp~oї форми або винесеННJIМ мотивованО1 ~1ДМОВИ. 



4. Секретар міської ради долучає до ділової папки належним чином 
оформлену копію рішення ради та передає ії адміністратору ЄДВ після 
набрання чинності рішенням міської ради. 

5. тсля отримання від секретаря ради ділової папки адміністратор ЄДВ в 
~ой же день телефоном або іншим доступним найшвидшим способом 
1~фОРМУЄ Замовника про рішення ради, повідомляє дату і час 
П1ДПИсання договору оренди земельної ділянки (на 5 робочий день після 
отримання рішення ради) та передає ділову папку до земельного відділу, 
який протягом 15-20 робочих днів готує проект договору оренди 
земельної ділянки разом з додатками. У разі прийнятгя рішеННJI про 
відмову, адміністратор ЄДВ надсилає на наступний робочий день 
Замовнику рекомендаційним листом копію рішення ради про відмову 
або вручає його Замовнику під розписку. 

І 

6. Адміністратор ЄДВ повідомляє уповноваженій міською радою посадовій 
особі про дату та час підписaННJI договору оренди земельної ділянки та 

організовує його підписaННJI. 

7. Адміністратор ЄДВ в день підписання договору оренди земельної 
ділянки повідомляє Замовника про необхідність оплати державної 
реєстрації договору оренди в Центрі державного земельного кадастру. 

8. Адміністратор ЄДВ передає договір оренди земельної ділянки для 
реєстрації до Центру державного земельного кадастру після 
пред'явлення Замовником квитанції (іншого платіжного документа) про 

оплату послуг реєстрації. 

9. Адміністратор ЄДВ отримує належним чином зареєстрований договір 
оренди земельної ділянки та того ж дня телефоном або іншим 
доступним найшвидшим способом інформує Замовника та долучає 
договір до ділової папки і використовує його при проходженні 
процедури (наданні ~івіс~ати~ної пос~) отримaННJI дозволу на 
розміщення стаціонаРНО1 малО1 аРXlтеКТУРНО1 форми. 

", . 



Подання: 

началЬНJ-IК управління 
економіки 

Погоджено: 

першJ..Н заC'l)lШlИ'С 
міського ГОJlОВИ 

'. 



Додаток 8 
до рішення Броварської місы�оїї ради 
від ~ ~ t:/s- Н!! ~~I) -a~-~ 

РЕГЛАМЕНТ 
надання адміністративної послуги 

Назва послуги: НадаНІІВ ЗЄА,елЬІІО; дїЛЯІІl(1І в opelldy "ід 1І0ВЄ 6ydiB'''''f'''BO. 

Нормативно-правова база: 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. Н!! 254/96-ВР 
2. Земельний Кодекс України від 25.10.2001 Н!! 2768-Ш. 
3. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 Н!! 858- IV. 
4. Закон України "Про оренду землі" від 02.10.2003 Н!! 1211-IV 
5. Закон України "Про державну експертизу землевпорядної 

документації" від 05.02.2004 Н!! 1457-IV 
6. Закон Украіни "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обмежень" від 01.07.2004 Н!! 1952-IV 
7. Постанова км України "Про затвердження порядку вибору земельних 

ділянок для розміщення об'єктів" від 31.03.2004 Н!! 427 
8. Постанова км України "Про затвердження ПОРЯД ІСУ розроблення 

... .. . 
проеКТ1В землеустрою щодо ВІдведення земельних ДІЛЯНОК" від 

26.05.2004 Н!! 677 
9. Постанова км України "Про затвердження типових положень про 

територіальні органи земельних ресурсів" від 24.02.2003 Н!! 200 
10.Наказ Держкомзему "Про затвердження Методи ІСИ проведення 

дер)кавної експертизи землевпорядної документації" від 3.12.2004 Н!! 
391 

II.Наказ Держкомзему "Про затвердження Тимчасового ПОрЯДІСУ ведення 
деР)IСавного реєстру земель" від 02.07.2003 Н!! 174 

12.Правила забудови Київської області від 19.06.2003 Н!! 09б·08-ХХХІУ 
13.РїшенНJI виконавчого комітету Броварської міської ради від 13.05.2003 

Н!! 216 "Про утворення комісій і рад по СПРИЯННІО В роботі ВИІСОНКОМУ .. " та затверджеВВJIІХ складу · 
14.РішенНJI Броварської міської ради "Про затвердження стаВОIС орендної 

плати за земельні ділянки .•• " від 26.05.05 Н!! 726-34-04. 
15.РішенНJI Броварсы�оїї місы�оїї ради про резервування земелыІхх ділянок 

в м.Бровари Н!! 131-08-24 від 19.12.2002. 

ОбnїІС ДОІсумевтів, які подаlОТЬСЯ або пере~810ТЬ~Я в ЄДВ за П!Дl'егламеllтами 
Даної процепvри здіЙСНIОЄТЬСJl D )ІСУРНDJlI оБЛІку докумеl11'IВ з процедури 

м,z. оо б" о" "ОФормленВJI земельної ДЇnЯНIСИ ПІД нове УДІВНИЦТВ • 

mдрвглA1V1ВНТ 1. Збір MOTCpillJlio ПОГОДЖСІІІІR міСЦІI 1)03TnIIIYDnllll~ 
об'Єlстів містоБУДУВ8НІІJI та' УIUIОДСІІІІR договору рСЗСрВУВllІlllП 301\ICJlLllo1 
• AIJlSIIIICII. 



-,t,,-

ДОlсумеlIТИ, які ОфОРМJJRIОТЬСR ДJJИ Замовника (адміllіСТРВТIIВllі послуги які 
IlаДВIОТЬСЯ): ' 

OCIIOtlll; 

• витяг з протоколу засідання Комісії по розміщеННIО продуктивних сил та 
розташування об'єктів будівництва в м. Бровари про можливість 
р~зтamyвання об'єкту містобудування на території м. Бровари; 

• РІ.шення Броварської міської ради про затвердження матеріалів погодження 
МІСЦЬ розташування земельних ділянок, надання дозволу на проведення 

проектно-вишукувальних робіт та дозволу на укладення договору 
резервування земельної ділянки. 

• викопіювання з топозйомки масштаб 1 : 2000, з генерального плану масштаб 
1 : 5000 (4 екземпляра - оригінали); 

• акт вибору та обстеження земельної ділянки; 
• висновки головного архітектора міста, Броварсы�оїї районної СЕС, 

Броварської регіональної екологічної інспекції, відділу культури міської 
ради, Броварського міСЬІ(ОГО відділу земельних ресурсів; 

• договір резервування земельної ділянки. 
dOllOAf;3ICH; 

• індивідуальний формуляр з ОПИСОМ документів. 

ДокумеllТИ, які повинні бути ПОДВllі Замовником: 

• заява на ім' я міського ГОЛОВИ; 
• копія свідоцтва про державну реєстраціlО суб' єкта підприємницької 

• • 
дmльносТ1; 

• IСОПія установчих ДОI<умеl'lтів - ДЛJIІОРИДИЧНИХ осіб; 
• еСlсізні передпроеltтні проробленНJI , виконані проеКТНОIО організацією , яка 

• • • • 
має ВІДПОВІДНУ ЛlцеНЗllО 

• техніко-економічне обrpунтуванНJI забудови відповідної земельної ділянки., 
• • •••• 

виконані проеКТНОIО оргаl'llзаЦIЄIО, яка має ВІДПОВІДНУ ЛlцеНЗIIО; 

І 

Етапи процедури, ПРОХОДЖСІІІІJІ JlIСIIХ звбезпе1lуєrЬСR ЄДВ: 
•• • • погодження місця РОЗТSШУВSІ.JНЯ земелЬНО1 ДІЛЯНКИ; 

• збір висновків УЧ8СI'lи"ів процедур.~ (~ловног~ npxi~eкт~p~ Mi~~~, 
Броварської районноУ C~~I БроваРСЬКОI peГI0Han~HOI еIСОЛ~Гl:НОI lнспеКЦ11, 
відділу культури місы�оІ1 роди, Броварського мІсы�огоo ВІДДІЛУ земельних 

.. ресурсів); • • 
• підготовка й ПРИЙІІЯТТЯ РІшення Бро~аРСЬІСОІО МІСЬІСОІО ради про 

,':. "f 'затвеРД)lсенНJI матеріалів погодження МІСЦЬ ро3'l'ОШУВОННЯ земen~них 

. ".'" :, .. ; ділянок, надання дозволу 110 проведення проеКТІ"О.DИ~УIСУВПЛЬНИХ роБІТ та 
~~'::. ~: ; дозволу на укладення договору резервуван~ ~eMe.nыlII дІЛІІІІКН; 
Ч::;: .... ~: укладення договору реЗОРВУВОННJI земеЛЬНОІ ДIЛJlНI(И, 
.~. : .. ;--, ... 
;'~i!;!.··:' ; ~.' If·.. • J... 



МіжвіДОМЧllЙ докумеllтообіг: 

1. Прийом документів від Замовника здіЙСНIОЄТЬСЯ згідно з Порядком. 

2. До .1 ~ .. oї години наступного після прийому документів робочого дня 
адМІНІстратор. єдо передає З8JIВУ на підпис уповноваженому 
заступнику МІСЬІ(ОГО голови. Після візування заступником міського 
голо~и ЗВJIва разом з діЛОВОIО паПКОIО передається на розгляд Комісії по 
РОЗМlщеННIО продуктивних сил та розташування об' єктів будівництва в 
м. Бровари (далі - Комісія), яка вирішує питанНJI щодо можливості 
розташування об'єкту. 

3. Після засідання Комісії по розміщеннlО продуктивних сил та 
розташування об'єктів будівництва в м. Бровари секретар комісії 
передає витяг з протоколу адміністратору ЄДВ, який повідомляє 

ЗамОВНИI(а про рішенНJI комісії на розташуванНJI об' єкту 
містобудування (або відмову) та про необхідність отриманНJI 
ВИСНОВI(ів: 

.. головного архітектора міста; 

.. Броварсы�оїї районної СЕС; 

... Броварсы�оїї регіональної екологічної інспекції; 
.. відділу І(УЛЬТУРИ міської ради; 
оо Броварсы�огоo міського відділу земельних ресурсів 

щодо можливості розміщення об'єкту містобудуванНJI. 
Вмотивована відмова Комісії надсилається Замовнику 
рекомендаційним листом на наступний робочий день після ії 
отримання 

4. У разі оформлення погоджень через ЄДВ адміністратор ЄДВ протягом 
15 днів ( Згідно Земельного Кодексу УI(раіни ст. 1 51) з дня отримання 
направлень забезпечує іх погодження відповідними органами. При 
необхідності сплати грошових коштів зп погодження відповідно 
встановленим тарифам адміністратор ЄДВ повідомляє телефоном або 
іншим ДОСТУПI.JИМ нвйшвидшим способом Замовника та здіЙСНIОЄ 
погодження після надання ЗамОВНИI(ОМ IСВИТQ}lціі (іншого платіжного ., . 
документа) про сплату ВІДПОВІДНИХ І(ОШТІВ. 

S. У разі відмови Замов~ика. офо~мnяти ВИЩО~lсnза~і ~огодження через 
ЄДВ адміllіС'l'l'nТОР ЄДВ видає ПІД РОЗПИСІСУ ВІДПОВІДНІ направлення для 

самостійного оформлення. . 
• •• f • 

. ~ б. В день ИОДПІІІІJ1 Замовником належним ЧНІІ,ОМ оформ~~них ВИСНОВlсів 
про ПОГОД)IС81111J1 MicЦJI розташуваНІІJ1 об ЄІСТУ a~MI~ICTp~TOP .. ЄДВ 

. '.: :..... передає і'х 'І,пзом із діЛОВОIО паПI(ОIО до земолыlгоo ВІДДІЛУ MI~Ь~OI РОДI1 

. '.і· ДЛЯ підготоOlСИ 1,lwення місы�оїї ради про затвордження MaTepIВnIB 
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ПОГОД>lсення місць розташування земельних ділянок, надання дозволу на 
проведення проектно-вишукувальних робіт та надання дозволу на 
укладення договору резервуванНJI земельної ділянки. 

7. На ч~рг?вій сесії міська рада приймає рішення про затвердження 
матеРІалІВ погодженНJI місць розташуванНJI земельних ділянок, надання 
дозволу на проведенНJI проектно-вишукувальних робіт та надання 

дозволу на укладенНJI договору резервуванНJI земельної ділянки або 
виносить вмотивовану відмову. 

8. Земельний відділ долучає до ділової папки належним чином 
оформлену копію рішенНJI ради та передає ії адміністратору ЄДВ після 
набрання чинності рішенНJIМ міської ради. 

9. Після отриманНJI від земельного відділу ради ділової папки 
адміністратор ЄДВ в той же день телефоном або іншим доступним 
найшвидшим способом інформує Замовника про рішенНJI ради, 
повідомляє про необхідність замовити грошову оцінку земельної 

• W •• • • • •• 

ДІЛЯНКИ та кадастровии план земеЛЬНОІ дІЛЯНКИ в органІзацІІ, яка має 

відповідну ліцензію. 

10.Після отримання матеріалів грошової оцінки та кадастрового плану (3 
примірники) земельної ділянки адміністратор ЄДВ повідомляє 
замовника про дату і час підписання договору резервування земельної 

ділянки та організовує його підписання. 

II.Адміністратор ЄДВ повідомляє замовника про необхідність збору 
тех.умов та висновків служб, перелік яких надає відділ містобудування 
та архітектури, для підготовки АП3 та будівельного паспорта. 
Будівельний паспорт виготовляє проектна організація, яка має 
відповідну ліцензію.. На підставі будівельного паспорту Замовник 
розробляє проект будівництва об"єкта в організації, яка має відповідну 

• • 
ЛlцеНЗIIО. 

12.Адміністратор ЄДВ при необхі~ності ~идає Замовни~ до~енти -
, вміст ділової папки, при пред явлеННІ Замовником ІНДИВІДУального 

формуляра. Зведений формуляр залишається в ЄДВ 

ШДРВГЛАМЕНТ 2. ПогоджеНllR npoeiCТlloi документації та приііllЯТТЯ 
MiCLKOIO paAOIO рішення про НОДОІІІІИ дозволу на виготовлення проекту 

відведеllllИ земельної ділянки. 
" 

До · офОРМЛRIОТЬСИ ДЛИ 30МОВІІІІка '(адміністраТllВllі ПОСЛУГІІ, , ' KYMeIITII, ПКІ 
:, вкі ІІОДDІОТЬСП): 
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основні 

• в~с~овки ~o погодженНJI проектної документації службами міста, 
ВІДДІЛОМ МІстобудуваННJI та архітектури; 

• протокол розгляду проектної документації архітектурно-містобудівною 
радою; . 

• РІшення Броварської міської ради про надання дозволу на 
виготовлеННJI проекту BiдвeдeHНJI земельної діJUlНКИ; 

• проект BiдвeдeHНJI земельної ділянки; 
• висновки головного архітектора міста, Броварської районної СЕС, 

Броварської регіональної екологічної інспекції, відділу культури 
міської ради, Броварського міського відділу земельних ресурсів. 

дОnОJJ';ЖН; 
• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які повинні бути подані Замовником: . , . 
• заява на ІМ я головного аРХІтектора; 

• проектна документація в тому числі генплан із зведеним планом 
івженернихї мереж, будгенплан та демонстраційний матеріал з 
?здоблення фасадів. 

Етапи процедури, проходження яких забезпечується €Д8: 

• погодження архітектурно-містобудівною радою проектної 
документації будівництва; 

• підготовка й прИЙНЯТІя рішення Броварською міською ради про 
надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної 

діJIЯНICИ; 
• виготовлення проекту відведення земельної ділянки; 
• збір висновків учасників процедури (головного архітектора міста, 

Броварської районної СЕС, Броварської регіональної екологічної 
інспекції, відділу культури міської ради, Броварського міського відділу 
земельних ресурсів) щодо погодження проекту відведення земельної 

ділянки; 
• проходження державної землевпорядної експертизи. 

Міжвідомчий документообіг: 
1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 

2. Адміністратор єдв о~ганізує перед~чу ділової п~ до Biдд~ 
містобудування та аРХІтектури для пІДГОТОВКИ переmку служб, ЯКІ 
мають погоДИТИ проектну документацію. Відділ містобудування та 
архітектури цього ж ро.бочого дня долучає такий перелік fJ-0 Д~OBOЇ 
папки та передає Адміністратору ЄДВ для проходження В1ДПОВ1ДНИХ 

погоджень. 



з. r;nсля отримання необхідних погоджень адміністратор ЄДВ передає 
ДІЛОВУ папку до відділу містобудування та архітектури, який готує 
проектну документацію на розгляд архітектурно-містобудівної ради. 

4. m~ля отрим~НJI відділом містобудування та архітектури протоколу 
засІДання аРХІтектурно-містобудівної ради (з погодженням проектної 
документації чи 

5. вмотивованою відмовою) він долучається до ділової папки та 
наступного робочого дня документація передається адміністратору 
єдв. 

6. Адміністратор ЄДВ після отримання ділової папки в той же день 
телефоном або 

іншим доступним найшвидшим способом інформує Замовника про 
необхідність 

проходження комплексноїдержавноїекспертизи. 

7. mсля отриманНJI від замовника висновків комплексної державної 
експертизи ділова папка передається адміністратором ЄДВ інспекції 
держархбудконтролю. 

8. Погоджений головним архітектором міста генеральний план забудови 
території та протокол містобудівної ради передаєrься до земельного 
відділу міської ради, який забезпечує підготовку проекту рішення 
міської ради про надання дозволу на виготовлення проекту BiдвeдeННJI 

земельної ділянки .. 

9. ІЩ черговій сесії міська рада приймає рішення про надання дозволу на 
виготовлення проекту відведення земельної діЛJIНКИ або виносить 
вмотивовану відмову. 

10.Секретар міської ради долучає до ділової папки належним чином 
оформлену копію рішеВНJI ради та передає ії адміністратору ЄДВ після 
набрання чинності рішенням міської ради. 

11.mсля отримання від секретаря ради ділової папки адміністратор ЄДВ в 
той же день телефоном або іншим доступним найшвидшим способом 
інформує Замовника про рішеВНJI p~, .повідомляє пр? Н~~бхідність 
замовити проект BiДBeдeВНJI земеЛЬНОІ ДІЛJIНКИ в орган1Зацll, яка має 

відповідну ліцензію, ва повинна заб~печити проходже~ Державної 
: . землевпорядної експертизи проекту BIДBeдeHНJI земеЛЬНОІ ДІЛJIНКИ . 

. 12.Адміністратор єдв при необх~ості ~идає Замов~ до~енти -

. вміст ділової папки, при ПР~Д явлеННІ Замовником ІНДИВІДУального 
формУляра. Зведений формуляр залишається в ЄДВ 
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ШДРЕГ~НТ з. Прийнятгя міСЬКОIО раДОIО рішення про затвердження 
проекту ВІДведення земел •.• ЬНОІ ДIJlЯНКII та УКJIадеllНЯ договору ореllдll зеМJlі. 

ДокумеllТИ, які ОФОРМJlЯЮТЬСЯ ДJlЯ 3аМОВІІІІка (адміністративні ПОCJIУГІІ які 
надаІОТЬСВ): ' 

ОСІІОВІІ; 

• рішеННJI Броварської міської ради про затвердження проекту відведення 
та надання в оренду земельної ділянки; 

• організаційне забезпечення укладення договору оренди землі. 
dOllO.lt';3ICII; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які повинні бути подані 3аМОВIIИКОМ: 
• заява на ім'я міського голови; 
• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької 

діяльності; 

• копія установчих документів та копія протоколу про призначення першої 
особи - для юридичних осіб; 

• рішення про надання дозволу на виготовлення проекту відведення 
земельної діЗIJIНКИ; 

• рішеННJI про надання земельної ділянки в оренду; 

• кадастровий план (4 примірники) . .. .. . 
• акт перенесення в натурІ ЗОВНІШНІХ меж земелЬНОІ ДІЛЯНКИ; 

• акт встановлення на місцевості та ПОГОД)l(ення зовнішніх меж земельної 
• 

ДІЛЯНКИ; 

• довідка по формі 6-3ЕМ; 
• •• • •• • • ДОВІдка про визначення грошово І ОЦІНКИ земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ. 

Етапи процедури, проходження ПІСИХ забсзпсчуєrься €Д8: 
• підготовка прийнятrя рішення Броварсы�оїї міської ради про затвердження 

•• • 
проеl<Т)' відведення та НВД~ННЯ в ореиду земеЛЬНОІ ДІЛЯНКИ; . 

• організаційне забезпечення УI(JIвдеиня договору оренди зеМЛІ; 

• передача договору оренди на ~ержавну реєстраціlО до Центру державного 
земельного І(вдастру. 

Міжвідомчий ДОКУМСJlтообіг: • . 
1. Прийом ДОlсументів BI~ 3аМОВIiИI(Q ЗДІЙСНІОЄТЬСЯ ЗГІДНО З Порядком. 

2. В день надання 3аМОВНИІ(ОМ t10~le~I(HliM чином погодженого проеК'l! 

. . " 
відведения земельної ді~ЯНI(И O~Ml~I1CTP~TOP .~ДВ передає його разом ІЗ 
діЛОВОІО ПІПI(ОIО дО земельНОГО ВІДДІЗІУ MICLI(OI ради, який готує проеl(Т ..... 

• * ,... • :,. 
~ '.' . . с: __ • • .. 



р~шеННJI. міської ради про затвердження проекту BiДBeдeННJI земельної 
ДІЛЯНКИ І надання в оренду земельної ділянки. 

З. На чеРГО~ій сесії міська рада приймає рішення про затвердження 
проекту ВІдведення земельної ділянки і надання в оренду земельної 
ДІЛЯНКИ. 

4. Секретар міської ради долучає до ділової папки належним чином 
оформлену l(опіlО рішення ради та передає ії адміністратору ЄДВ після 
набрання чинності рішенням міської ради. 

5. Після отримання від секретаря ради ділової папки адміністратор ЄДВ в 
той же день телефоном або іншим доступним найшвидшим способом 
інформує Замовника про рішення ради, повідомляє дату і час 
підписання договору оренди земельної ділянки (на 5 робочий день 
після отримання рішення ради) та передає ділову папку до земельного 
відділу, який протягом 15-20 робочих днів готує проект договору 
оренди земельної ділянки разом з додатками. 

б., У разі прийнятrя рішення про відмову, адміністратор ЄДВ надсилає на 
наступний робочий день Замовнику рекомендаційним листом копію 
рішення ради про відмову або вручає його Замовнику під розписку. 

7. Адміністратор ЄДВ повідомляє уповноваженій міською радою 
посадовій особі про дату та час підписання договору оренди земельної . .... 
ДIЛЯНI(И та оргаНІЗОВУЄ иого ПІДПИСання. 

8. Адміністратор ЄДВ в день підписання договору оренди земельної 
діЛЯНI(И повідомляє Замовника про необхідність оплати державної 
реєстрації договору оренди в Центрі державного земельного кадастру. 

9. Адміністратор ЄДВ передає договір оренди земельної ділянки ДJUI 
реєстрації до Центру державного земельного кадастру після 
пред'явлення ЗамОВНИI(ОМ І(витанції (іншого платіжного документа) 

"о 
про оплату послуг peeCTpaцllo 

lО.Адміністрnтор ЄДВ отримує належним чином зареєстрований Д~ГOBip 
оренди земельної ділянки та ТОГО)І( дНЯ телефоном або ІНШИМ 
ДОСТУПJlИМ IІВЙШВИДШИМ способом iH(~OPMYЄ Замовника. 

11.АдміJlістрnтор ЄДВ: 
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• видає Замовнику один екземпляр належним чином 

зареєс1рОВаного договору (інші екзеМПJIJIpИ вилучаються 

земельним відділом); 

• вручає Замовнику інформаційну пам' ику про необхідність 
представити протягом 5 робочих днів копію договору оренди 
земельної діЛJIНКИ до податкової інспекції. 

12.Адміністратор ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи -
вміст ділової папки, при пред 'явленні Замовником індивідуального 
формулира. Зведений формуляр залишається в єдв. 

\ 



ПодаНШJ: 

на'I8Jlыuк управління 
економіки 

Погоджено: 

перwий заСТУПJJИК 
міСЬКОГО ГОnОВИ 

с 
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