
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про створення ДО~Вільного центру 

l 
. З .... метою YCYHeHНJI правових, адміністративних, економічних та 

органlзацlИНИХ перешкод у розвитку підприємництва, скорочеННJI термінів 

підготовки та отримaнНJI дозвільної документації , відповідно до Закону 
України ,,про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та 
підпункту 6 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI 
в Україні" ,враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська ради 

ВИРІШИЛА: 

1. для проходжеННJI суб"єктами підприємницької діяльності дозвільно
погоджувальних процедур та HaдaнНJI консультативно-інформаційних послуг 
за принципом організаційної єдності створити Дозвільний центр у складі 

управліННJI економіки Броварської міської ради. 
2. Затвердити ПоложеННJI про адміністратора та порядок його взаємодії 

з міськими дозвільними органами, суб"єктами господарювaнНJI та 
Представництвом Державного комітету Украіни з питань регуляторної 
політики та підприємництва у Київській області (додається). 

3. УправліlUПO економіки Броварської міської ради внести відповідні 
зміни до структури та ПоложеННJI управління. 

4. Завідуючому відділом внутріпmьої політики Шестопалу В.В. 
опублікувати дане рішення в засобах масовоі інформації. 

5. Контроль за виконанням рішення ПОЮІасти на першого заступника 
міського голови I<иmицIQ О.А. 
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Додаток 

до рішеННJJ Броварської міської ради 
від ~.P.~. ".г Ни zGr-4'-І'-~ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про адміністратора та порядок його взаємодії з міСЬКllМl1 дозвілЬНllМН 
органаМII, суб'єктамн господар.овання та ПредстаВНllЦТВОМ 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та 
підприємництва у КИЇВСЬкій області. 

1.3агальніположеввя 

1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Закону України "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 6 BepeCНJI 2005 року 
Ни 2806 - IV та регламентує дiJшьність адміністраторів, які здійсlПOЮТЬ 
видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної 
єдності та взаємодіють з міськими дозвільними органами і Представництвом 
Державного комітету Украіни з питань регуляторної політики та 
підприємництва у Київській області (далі - уповноважений орган) щодо 
видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру. 

2. Адміністратор - посадова особа управління економіки Броварської 
міської ради , па організовує видачу суб'єкту господарювання документів 
дозвільного характеру та забезпечує взаємодію міських дозвільних органів та 
суб'єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру. 
І 

3. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу упрaвлiииJI 
економіки Броварської міської ради шляхом покладання на певну посадову 
особу упрaвлiииJI економіки повноважень адміністратора або шляхом 
введення додаткових штатних одиниць. 

4. При виборі суб'єктом господарювання способу отримання 
документів дозвільного характеру безпосередньо за звернеИНJIМ до 
адміністратора останній взаємодіє з представниками міських дозвільних 
органів щодо видачі документів дозвільного характеру суб'єктам 

господарювання. 

5. Адміністратор та представники міських дозвільних органів у своїй 
діяльності керуються Ко~сТИТУЦі~. України, з~он~ України, актами 
Президента України, Кабшету ~cтp1В Украши, lmпими нормативно
правовим актами, ріmеВWIМИ органів виконав~ої влади,' органів місцевого 
самоврядування, прИЙИJIТИМИ У межах іх повноважень, а також даним 

ПоложеНIIJIМ. 



п. ВllзначеНllИ термінів 

6. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні 
вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності" . 

7. Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні: 

Заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа, які 
звертаються до адміністратора (або дозвільного центру) щодо отримання 
документів дозвільного характеру, інформації та консультації. 

Представники дозвільних органів - посадові особи відповідних міських 
дозвільних органів, уповноважених відповідно до законодавства видавати 
ДО~fенти дозвільного характеру, в межах міста. 

. Суб 'єкт господарювання зареєстрована в установленому 

законодавством порядку юридична особа незалежно від ії організаційно
правової форми та форми власності, па має намір провадити або провадить 
господарську дiJIльність, крім органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, а також фізична особа - підприємець. 

Центр 3 видачі документів дозвільного характеру (далі - дозвільний 
центр) - приміщення, в якому працюють представники міських дозвільних 
органів та адміністратор, що забезпечує взаємодію цих представників щодо 
видачі документів дозвільного характеру. 

ш. Основні завдании адміністратора 

Основними завданнями адміністратора є: 

8. Надання суб'єrry господарювання вичерпної інформації щодо вимог 
та порядку одержання документів дозвільноГо характеру для започаткування 
та провадження господарської діяльності. 

9. ПрИЙНJlТ1'я від суб'єкта господарювання документів, необхідних для 
. одержання документів дозвільного характеру та організація видачі суб'єкту 
господарювання документів дозвільного характеру. 

. 
_ 10.' 3абезпечеНИJI взаємодії міських дозвільних органів та суб'єктів 

roсподарюв~ щодо видачі документів дозвільного характеру та 
документообігу. 
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.11. КОн:rPОЛЬ за додерж8ННJIМ посадовими особами міських дозвільних 
органІВ CтpOIQВ розглиду та видачі документів дозвільного характеру. 

12. ВиконaннJI інших завдань, передбачених чинним законодавством. 

IV. Функціональні обов'ЯЗКII адміністратора щодо Вllдачі документів 
дозвільного характеру за принципом організаційної єдності 

Адміністратор відповідно до покладених на нього завдань виковує 
наступні функції: 

13. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання 
документа дозвільного характеру, зокрема, щодо: 

- переліку документів, необхідних ДJUI отриманНJI певного документу 
дозвільного характеру; 

строку дії відповідного документу дозвільного характеру або 
необмеженість строку його дії; 

- розміру плати або безоплатність видачі документу дозвільного характеру; 

- строку прИЙW1Тrя рішеВНJI про видачу або відмову у видачі документа 

дозвільного характеру; 

- вичерІПІОГО переліку підстав ДJUI відмови У видачі та авуmoвавві документа 
дозвільного характеру; 

- органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру. 

14. Видає зразки ЗaJIВ та необхідні бланки документів, а також надає 
допомогу при іх заповненні, при зверненні ЗaJIВиика до дозвільного центру 
щодо отримaннJI документа дозвільного характеру. 

15. Приймає від суб'єктів господарювaRНJI ЗaJIВу про видачу документа 
дозвільного характеру та перевіряє HaJlВвicть повного комплекту документів 
та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних ДJIJI одержaннJI 
документа дозвільного характеру. 

Заява та документи, приймаються за описом, копія якого видається 
заиввику з відміткою про дату, номер іх реєстрації та підписом 

адміністратора. 



• !еєстрацiJI З8JIВи та документів, що додаються до неї, проводиться 
адмІНІстратором в журналі 

16. Aдмi~icтpaTOp піс~ надходження заяви та документів, що 
додаються до неІ, формує дозвшьну справу, веде та забезпечує ії зберігання 

.. 17. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом 
адМ1Нlстратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня 
передаються ДЛJI розгJlJlДy посадовим особам відповідних міських дозвільних 

органів, які беруть участь у наданні послуг щодо видачі документів 
дозвільного характеру за певним напрямком. 

18. У разі подaиНJI суб'єктом господарювaиНJI повідомnеИНJI 
(деклараціі) про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснеИНJI 
господарської ДЇJlnьHOCTi без отримання документу дозвільного характеру) 
адміністратор у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 
передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомnеИНJI 
(деклараціі), ЗaJІИШИВШИ собі його копію. 

19. У разі, якщо дозвільна процедура розбиваєrься на кілька етапів, 
адМіністратор забезпечує проходжеИНJI окремих етапів дозвільної процедури. 

Якщо між етапами дозвільної процедури не вимагаєrься участь 
суб'єкта господарювaннJI, то без його участі, але за його бажаниям 
адміністратор може забезпечувати проходжеИНJI кількох послідовних етапів 
дозвільної процедури. 

20. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечеИНJI проведеИНJI 
представниками міських дозвільних органів спільного обстежеИНJI об'єкта, на 
пий видається документ дозвільного характеру. 

21. Забезпечує взаємодію та документообіг між міськими дозвільними 
органами та їх представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів 
дозвільного характеру. 

22. Адміністратор дотримується порядку видачі документів 
дозвільного характеру місь1СИМИ дозвільними органами за принципом 
оргаиізац1йиої єдності, встановленого статreю 7 Закону України "Про - ... . 8" 
дозвілыіу систему у сфеРІ господаРСЬКОІ ДUlЛЬНОСП . 

23. Передає суб'єкту господарювання.документ дозвільного характеру, 
JIКИЙ' був виданий відповідним міським дозвІЛЬНИМ органом. 

24. Формує та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, 
встановленому уповноваженим органом. 

. . . 
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25. КОНТРОJПOЄ за додержаиНJIМ посадовими особами місцевих 
дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного 
характеру. 

26. Готує пропозиції щодо удосконаленИJI процедури видачі документів 
дозвільного характеру та подає іх керівництву міської ради та виконкому. 

v. Орrанізація роБОТl1 
27. Кількість штатних одиниць адміністраторів затверджується 

рішеИИJIМ Броварської міської ради, а персональний склад адміністраторів 
наказом начальника управлінИJI економіки і може змінюватися та 
доповнюватись у разі необхідності. 

28. Матеріально-технічне забезпечеИИJI роботи адміністратора здійснює 
міська рада. 

29. Міська рада забезпечує адміністраторів інформаційними стеидами 
ДJIJI розтamyвaИИJI повної та вичерпної інформації щодо порядку 

(послідовності дій) видачі документів дозвільного характеру міськими 
дозвільними органами, де повинні бути наведені перелік документів, 
необхідних ДJIJI отримaиИJI документів дозвільного характеру, зразки заяв та 
необхідних форм бланків, строки видачі документів дозвільного характеру, 
розмір плати або безоплатність видачі документів дозвільного характеру, а 
також інформацією про контакти з міськими дозвільними органами. 

Адміністратор має право вимагати від дозвільних органів розміщеИИJI 
на стендах інформації, необхідної ДJIJI npоваджеИИJI господарської діяльності. 

зо .. Методичне забезпечеИИJI діяльності адміністраторів здійсlПOЄ 
уповноважений орган та його територіальні органи. 

JIL Порядок ВЗQЄАfоді; 

ЗІ. При зверненні суб'єкта господарювання до адміністратора щодо 
отримaиИJI документу дозвільного характеру, останній здійсlПOЄ роботу, 
пов'язану з прийомом необхідних документів ДJIJI одержaИИJI документів 
дозвільного характеру, забезпечує взаємодію та документообіг між 
представниками міських дозвільних органів в дозвільному центрі, а також 
видає документи дозвільного характеру. 

З2. ПроходжеИИJI дозвільної npоцедур~ передбачає ОБОВ~ЯЗКОВУ 
послідовність робіт з документами заявника УСІМа учасниками дозвІЛЬНОГО 

центру. 
, 

,_ ЗЗ: Адміністратор. приймає. комплект документів, подaИИJI JIКИX 
вимагається відповідно до законодавства, та передає документи ДJIJI розгляду 



посадов~ особам відповідних міських дозвільних органів, які беруть участь 
у наданнІ послуг щодо видачі документів дозвільного характеру за певним 
напрямком. 

34. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, 
JIКИЙ видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, 
адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є 
обласний цeНtp, документи, необхідні ДJIJI отримання документа дозвільного 
характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб'єкту 
господарювання. 

Документи передаються особисто, поштою або будь-яким іншим 
способом, що не суперечить чинному законодавству. 

35. Протягом встановленого законодавством терміну представник 
відповідного міського дозвільного органу забезпечує здійснення відповідної 
дозвільної процедури (підготовка та оформлення документу дозвільного 
характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору. 

36. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа 
дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа 
дозвільного характеру. 

37. у разі прИЙНJlТrя міським дозвільним органом рішення про відмову 
у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це 
заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. 

38. Адміністратор, уповноважений приймати комплект документів, 
необхідних ДJIJI отримання документа дозвільного характеру кількома 
міськими дозвільними органами, є відповідальним за видачу кінцевого 
комплекту документів, які оформmoються посадовими особами дозвільних 
органів. 

Якщо відповідно до законодавства копії документів не потребують 
нотаріального або іншого засвідчення, виготовлення копій з оригіналів 
документів у необхідній кількості забезпечує заявник. Адміністратор, що 
приймає комплект документів, засвідчуючи іх своїм підписом. 

39. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та 
ВJПOчає в себе послідовне погодження кількох дозвільних органів , 
адміністратор забезпечує проходже~ ДОЗ~іль~о-погоджувальних проце~ 
або іх окремих етапів без УЧ~СТ1 суб ЄКТІВ госпо~арювання.. В разІ 
необхідності особистої ПРИСУТНОСТІ заявника при РОЗГЛЯДІ докумеНТІВ про це 

йому повідомляється при подачі документів ДJIJI розгляду. 



40. У випадках, передбачених пунктом 39 положенWI передача 
aдмiHictpaTopOM документів З8JIВника для розгmщy посадовим особам 
відп?Відних міських дозвільних органів та оtpиманWl від них документу 
дозвшьного характеру або документу про відмову у видачі/погодженні 
документу дозвільного характеру (із зазначенWIМ підстав у відмові) 
фіксується у відповідному бланку дозвільної процедури, з ПРОСТaвлJlНWIМ в 
ньому підпису і дати aдMiHictpaTopa та посадової ооби місцевого дозвільного 
органу. 

для забезпечеИWI взаємодії адміністратора та місцевих дозвільних 
органів можливе застосувaнWJ інших способів документообігу між 
учасниками дозвільного центру. 

41. В разі необхідності проведеИWI обстежеНWI об'єкта, на 
експлуатацію (розміщеИWI) якого отримується дозвільний документ, у 
випадках передбачених законодавством, представники міських дозвільних 
органів проводить його комплексно. 

Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку 
діяльність представників міських дозвільних органів та повідомляє ЗaJIвника 
пр~ дату проведеИВJI обстежеНWI. 

42. Однією з форм видачі дозвільних документів за принципом 
організаційної єдності, що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів по 
розгJDIДy заяв та попередньому погодженшо на оtpимaниJI певного 

документів дозвільного характеру на проваджеИНJI господарської ДЇJшьності, 
є спільні засідання представників міських дозвільних органів та 
aдмiнictpaтopa. 

Уповноважені представники міських дозвільних органів, зобов'язані 
бути присутніми на вказаних вище спільних засіданнях, мають право вносити 

пропозиції, обговорювати питання, що РОЗГЛJIДаютьCJI. 3а необхідності 
представники міських дозвільних органів можуть виїжджати на місце 
обстежеИВJI відповідних об'єктів. 

Протокол засідaниJJ комісії є o~iцi~. документом, який п~тве~джує 
обговореИWI і здійснеИWI висновКІВ КОМІСІЄЮ. При виникнеШlІ СПІРНИХ 
питань, що виникають в ході роботи комісії приймається колегіальне 
рimеИWI, не заносяться до протоколу. 

3аявник за бажaиWIМ може бути присутній на засідaниJIX комісії, у разі, 
Jll(ЩО на засідаШІЇ рqзглядається ЙОГО ЗaJIВа, запит. 

AдмiнictpaTop забезпечує організацію роботи засідань комісії та 
повідомляє про дату та час їі проведеИWI ЗaJIВника. 

., 



43. У разі встановленНJI факту порушенНJI вимог законодавства з питань 
видачі документів дозвільного характеру посадовою особою міського 
дозвільного органу (термінів розгляду, розміру плати, тощо) адміністратор 
інформує про це посадову особу, Jlкій він піДПОРJlДКОВУЄТЬСJl, а також . ... 
теРИТОРІальнии орган уповноваженого органу. 

Територіальний орган уповноваженого органу у разі отриманНJI такого 
повідомленНJI вживає відповідних заходів, передбачених законодавством. 

vп. Відповідальність 

44. Посадові особи дозвільних органів та адміністратор за порушеННJI 
вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру 

несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, 
встановленому законом. 

45. Дії або бездiJтьність посадових осіб дозвільних органів та 
адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому 
законом. 

46. Шкода, заподїJlна 8ДМ1Нlстраторами та посадовими особами 
дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконaннJI своіх 
обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом. 

УІІІ. Формування єдиної інформаційної політики з 
питань дозвільної системи 

47. Дозвільні органи (органи виконавчої влади та місцевого 
caмOBpJIдyВaннJI) зобов'язані забезпечувати оприmoднеННJI та вільний доступ 
до необхідної суб'єктам господарювaRНJI інформації ДЛJI започаткуванНJI та 
проваджеННJI ними господарської діяльності (в тому числі lПЛJIXом cтвopeННJI 
та фymщіонувaннJI офіційних сторінок в мережі Інтернет). 

Міськими дозвільними органами має забезпечуватись HaдaRНJI до 
офіційних сторінок в мережі Інтернет інформації, необхідної ДЛJI 
започаткувaннJI та проваджеИНJI господарсько! ~ИОсті, зокрема. ~форМ~ії 
про земельні кадастри, плани забудови В1ДПОВІДНИХ територ1И, переЛІК 
об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, 
приміщень, земель ~ 'і- ._ ~ ~ JIКЇ надаюТЬСJl або можуть бути надані в 
оренду. * ,,~O , о (t =І: 
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