
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~po внесення змін в додаток 6 рішення міськоі раДІ1l 
від 07.07.05 Не 740-35-04 "Про створення ЄДІІНОГО 

дозвільного вікна" 

з метою вдосконаленНJI роботи Єдиного дозвільного вікна та 
керуючись ст.І0 Закону України ес Про державну підtpимку малого 
підприємництва" від 19.10.2000 Н!! 2063-Ш, Закону України ес Про рекламу", 
Типових правил розміщеННJI зовнішньої реклами, затверджених постановою 
Кабінету Мiнictpiв України від 29.12.03 Н!! 2067 ,ст.25 Закону України ес Про 
місцеве самоврядуваиня в Україні ес , враховуючи висновки та рекомендації 
постійної комісії з питань законності та правопорядку, Броварська міська рада 

ЙИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток 6 ес Регламент HaдaнНJI адмініCtpативиих послуг: 
Надаиня дозволу та розміщеННJI зовнiпmьої реклами" , затвердженого 
рішенням міської ради від 07.07.05 Н!! 740-35-04 ес Про CТBOpeННJI ЄДИНОГО 
дозвільного вікна ес, виклавши ЙОГО в новій редакції (додається) . 

. 
2. Визнати таким, що вtpатив чинність додаток 6 рішеННJI міськоі ради від 

07.07.05 Н!! 740-35-04 "Про cтвopeНВJI Єдиного дозвільного вікна". 

3. КоНtpоль за виконaннJIМ даного рішеННJI покласти на першого заступника 
міського голови Киmицю О.А. 

Міський гол В.О.Антоненко 

:: . 
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Додаток 6 
до рішення Броварської міської ради 
від JJ.. ?'J .. d.f Н!! ZIГ,9-'''-P-P 

РЕГЛАМЕНТ 
надання адміністративної послуги 

Назва поелуm: HadallHR дозволу на РОЗJf,;и(Є'"1R 30ВН;"'Н60; pelUIlIJf'U 
Нормативио-правова база: 

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

розміщеиия зовнішньої реклами" від 29.12.2003 Н!! 2067 
4. Постанова км Украіни "Про затвердження Єдиних правил ремонту і 

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

5. Закон Украіни ,,про автомобільні дороги" від 08.09.05 Н!! 2862-ІУ 
6. Рішеиия Броварської міської ради "Про Порядок розміщення об"єктів 

зовнішньої реклами у м.Бровари" від О 1 грудня 2005 року Н!! 850-39-04. 

Облік документів, пі подаються або передаються адміністратору ЄДВ за 
регламентом даної процедури здійсшоЄ1'ЬСЯ у Журналі. 

ІПДРЕГЛАМЕНТ 1. Наданви дозволу на розміщення нових об'єкriв 
зовнішньоі реКJIами 

Документи, які ОфОРМJJЯЮТЬСЯ ДJJЯ Замовника (адміністративні послуги, 
які надаються): 
основн; 

• рішевия про встановлення пріоритету Замовника (заявника) на 
заявлене місце розташування рекламного засобу; 

• архітектурно-планувальне завдання на опрацювання проектно

технічноі документації ДJIJI розташування складних (дахових) 
рекламних засобів; 

• договір на тимчасове користування місцем розташування 
рекламного засобу та встановлення пріоритету. 

• рішевия виконкому Броварської міськоі ради про надання 
Замовнику дозволу на розміщення об"єкту зовнішньої реклами; 

• дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 
доnол,;:нсн; 

• індивідуальний формуляр з описом документів. 



ДокумеНТII, які ПОВІІнні б)'ТІ1 ПОДВllі 3ВМОВНIIКОМ: 

для проходження етапу встановлення пріоритету Замовника 
(ЗQJlвника) на заявлене ItІісце розташування рекламного засобу: 

• заява; 

• копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької 
дUшьності; 

• фотокартка/комп'ютерний макет місця ( розміром на менше JП( 6Х9 
сантиметрів в двох екземплярах ) на якому планується 
розтamyванНJI рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з 
конструктивним рішенНJIМ; 

• погодженНJI власником місця розтamyванНJI . 
для проходження етапу прийняття рішення виконкому Броварської 

ItІіСЬКОїради про надання дозволу н розміщення об "єкту зовнішньої реклами: 
• копію документа, що підтверджує BHeCeHНJI Замовником плати за 

вставовлеННJI пріоритету рекламного засобу, у разі якщо заявлене місце 
перебуває у комунальніЙ власності; 

• два примірники бланку дозволу на розміщенНJI зовнішньої реклами з: 
- фотокарткою, або комп"ютерним макетом місця з фрагментом 

місцевості, або комп"ютерний макет фрагменту місцевості( розміром 
не менше JП( 6Х9 см), на якому планується розташувати рекламний 

засіб; 
- топографічний знімок місцевості (М 1: 500) з прив"язкою місця 

розтamyвaННJI реклавного засобу із підписом відповідальної за 
проведеННJI знімання особи, ЯКИЙ виготовляється на бланку дозволу на 

розміщеННJI зовшшньої реклами ; 
- погоджеННJIМ власником місця розтamyванНJI об"єкту реклами; 
• супровіДНИЙ лист. 

Етапи процедури, проходження яких забезпечуються едв: 
• прИЙНJlТТя рішеННJI про встановлеННJI пріоритету ЗамовlJИI(a (заявника) 

на зuвлене місце розташування рекламного засобу; 
• ухпадеННJI договору на тимчасове користування місцем розтamyвaННJI 

рекламного засобу та встановлеННJI пріоритету; 
• погоджеННJI дозволу на розміщеННJI зовнішньої реклами учасниками 

процедури, які є учасниками ЄДВ; 
• підготовка рішеННJI виконкому Броварської міської ради про надання 

дозволу на розміщеННJI зовнішньої реклами; 
• . підписaННJI та HaдaННJI дозволу на розміщеННJI об"єкта зовнішньої 

реклами, який дає право на встановлеННJI рекламного засобу. 

Міжвідомчий докумевтообіr: 

.' 1. Прийом документів від Замовника здійснюється згідно з Порядком. 
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2. До .1~-oї год. наступного після приАому документів робочого ДНJI 
8ДМІНІС1ратор. ЄДВ передає зuву на підпис уповноваженому 
заступнику МІСЬКОГО голови. mеля візування заступником міського 
голови ЗaJIва разом з діловою папкою передається у відділ 
містобудування та архітектури для розгляду. 

Відділ місто6удуваНІІВ та apxiTeктypll, є уповноважеНllМ впконаВЧllМ 
комітетом Броварської міської ради oprallOM з Пllтань реГУЛlованнв 
діяльності у сфері розміщеннв зовнішньої реклами. 

з. Відціл містобудування та архітектури протягом З днів перевіряє місце 
розташування рекламного засобу на предмет наввності на це місце 

пріоритету іншого Замовника або надання на зuвлене місце зареєстро
ваного в установленому порядку дозволу, приймає рішення про 

встановлення за Замовником пріоритету на зuвлене місце розташу-
вання рекламного засобу та видає 2 бланки дозволу на розміщення 
зовнiпmьоі реклами і визначає заінтересовані органи, з якими необхідно 
погодити даний дозвіл. Також протягом трьох днів з дня встановлення 
пріоритету укладає договір на право тимчасового користування місцем 
розташування об"єктів зовнішньої реклами та встановлення пріоритету 
та повертає документи адміністратору. У разі приАняття рішення про 
відмову у встановленні пріоритету робочиА орган готує вмотивовану 

відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого 
'заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і 
номера рішення про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та 
повертає документи адміністратору. 

4. Адміністратор ЄДВ в день отримання ділової папки повідомляє 
Замовника про необхідність звернення до адміністратора ЄДВ з метою 
укладання договору за тимчасове користування місцем розташування 
об"єкта зовнішньої реклами та встановлення пріоритету та внесення 
плати за встановлення пріоритету, видає Замовнику два екземпляри 
блaшdв Дозволу. Повідомляє Замовника про необхідність його 
погоджеввя з учасниками, JIКi не є учасниками ЄДВ та необхідність 
сплатити вказану суму та надати документ про сплату за встановлення 

пріоритету. Видає один примірник договору на право тимчасового 
користування місцем розташування об"єктів зовнішньої реклами та 
встановлення пріоритету і організовує передачу другого примірника 
робочому органу. 

s. Шеля погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
учасниками процедури, які не є учасниками ЄДВ, Замовник подає 
адміністратору разом з двома екземплярами дозволу супровідний лист 
на ім"я міського голови та копію документу про плату за встановлення 

пріоритету. 

6. Адміністратор здійСlПOє погодження Дозволу з учасниками, які є 
учасниками ЄДВ та долучає супровідноий лист до ділової папки , 

З 



організує 11 передачу в відділ містобудування та архітектури разом з 
погодженими двома екземПJIJIpами дозволу. 

7.Віддіn містобудуванНJI та архітектури до дати чергового засідaнНJI 
виконкому Броварської міської ради погоджує 2-а екземIIJIЯРИ дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами, готує пропозиції щодо надання дозволу 
на розміщенНJI зовнішньої реклами та проект рішення виконкому який 
подає ДJIJI розгляду на черговому його засіданні 

8. у разі ПРИЙНJlтrя рішеННJI виконкому 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 ДНJI з ДНJI підписання дозволу передає ділову папку 
разом з І-им екземпляром підписаного дозволу адміністратору єдв. 

9 .mCJDI отримання ділової папки адміністратор єдв отримує на протязі 1 
ДНJI в спецвідділі контролю за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
ордер на встановлення ОЗР в той же день телефоном або іншим 
доступним нaйшDидшим способом інформує Замовника про готовність 
дозволу 

10. Адміністратор ЄДВ: 
• видає Замовнику один екземпnяp належним чином погодженого 

дозволу на встановлення про що робиться відповідний запис в 
Журналі ; 

• вручає Замовнику інформаційну пам'ятку про необхідність 
представити до відділу містобудування та архітектури 2-і 
фотографії (розміром не менше 6 х 9 сантиметрів) місця 
розташування рекламного засобу та виданий дозвіл у п'ятиденний 
термів з ДНJI розташування рекламного засобу. 

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

ІПДРЕГЛАМЕНТ 2. Переоформлення дозволу на розміщення об'єктів 
зовнішньоі реклами. 

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

основні 
• дозвіл ва розміщення об'єктів зовнішньої реклами; 
допоміжні 
• індивідуальний формуляр з описом документів. 

Документи, які повинні бути подані ЗаЯВНI.КОМ: 

• заява в довільній формі; . ,. ... . 
• оригінал дозволу ва рОЗМІщення ~б є~ ЗОВН1ІПНЬОІ реклами, . 
• у разі внесення змін до теХНОЛОПЧНОI схеми рекламного засобу. 
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• технічна характеристика змін у технолоriчній схемі рекламного 
засобу; 

• ф~токартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішеННJIМ. 
• у разІ набyтrя права власності на рекламний засіб іншою особою або 

передачі його в оренду: 

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

• письмове погоджеНВJI власника MicЦJI розтаmyввнНJI рекламного 
заС~бу a~o уповноваженого ним органу (особи); 

• коП1Jl СВІдоцтва про державну реєстрацію З8JIвника як юридичної 
особи або фізичної особи - ПЇдпрИЄМЦJI; 

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

Етапи процедури, проходження яких забезпечуються ЄДВ: 

• вадаввя дозволу на розміщеВНJI об'єктів зовнішньої реклами. 

Міжвідомчий документообіг: 

1. Прийом документів від Замовника здійсlПOЄТЬСЯ зriдно з Порядком. 

2 •. ДО 12-0Ї год. наступного ПЇСJIJI прийому документів робочого ДНJI 
адміністратор ЄДВ передає заяву разом з діловою папкою у відділ 
містобудуваввя та архітектури який є уповноваженим виконавчим 
комітетом Броварської міської ради органом з питань регулюваввя 
діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. 

3 . Відділ містобудувaRНJI та архітектури протягом 5 днів з дати реєстрації 
заяви РОЗГJDIДає ії, вносить відповідні зміни у дозвіл або надає вмотивовану 
відмову і передає ділову папку разом з переоформленим дозволом 
адміністратору єдв. 

4.ПіCJIJI отримавш ділової папки адміністратор ЄДВ в той же день 
телефоном або іншим доступним наАшвидшим способом інформує 
Замовника про готовність дозволу. 

5.Адміністратор ЄДВ видає Замовнику переоформлений дозвіл, про що 
робиться відповідний запис в Журналі реєстрації заяв та видачі дозволів 
на розміщеВИJI зовніпmьої реклами. 

6 Адміністратор єдв при необ~ості видає .Замо~иику документи - вміст 
ділової папки, при пред'явлеННІ Замовником ІНДИВІДУального формуШlpа. 
Зведений формуJIJIp залишаєтьсЯ в єдв. 
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• технічна характеристика змін у технолоriчній схемі рекламного 
засобу; 

• ф~токартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішеННJIМ. 
• у разІ набyтrя права власності на рекламний засіб іншою особою або 

• ооо 

передаЧІ иого в оренду: 

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

• письмове погодженНJI власника місця розташуванНJJ рекламного 
засобу або уповноваженого ним органу (особи)· . . ' 

• КОП1Jl 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 

ЕтаПІ. процедури, проходження яких забезпечуються ЄДВ: 

• HaдВНВJI дозволу на розміщенНJI об'єктів зовнішньої реклами. 

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 разом з діловою папкою у відділ 
містобудувВНВJI та архітектури JIКИЙ є уповноваженим виконавчим 
комітетом Броварської міської ради органом з питань реryлювання 
діяльності у сфері розміщеВНJI зовніmвьої реклами. 

З . Відділ містобудуваввя та архітектури ПРОТJlГом 5 днів з дати реєстрації 
заяви розглядає ії, вносить відповідні зміни у дозвіл або надає вмотивовану 
відмову і передає ділову папку разом з переоформленим дозволом 
адміністратору єдв. 

4.mсля ОТРИМВНВJI ділової папки адміністратор ЄДВ в той же день 
телефоном або іншим доступним нвйшвидшим способом інформує 
Замовника про готовність дозволу. 

5.Адміністратор ЄДВ видає Замовнику переоформлений дозвіл, про що 
робиться відповідний запис в Журналі реєстрації ЗВJIВ та видачі дозволів 
на розміщеВНJI зовнішньої реклами. 

6 Адміністратор ЄДВ при необхідності видає Замовнику документи - вміст 
ділової папки, при пред'явленні Замовником індивідуального формуляра. 
Зведений фор~ ~ СЯ В єдв . 
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ПодaннJl: 

в.о.начальника 

управлїIПDI економіки __ ~_--І-!_--..,;Н.І.саченко 

Погоджено: 

перший заступник 
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