
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро затвер~ения Поркдку взаємодії предстааників І 
MICЬ~X ~ОЗВІЛЬНИХ органів, які здійснюють прийом 
суб ЄКТІВ господарювання в одному приміщенні 

З метою усунення правових, адМІНІстративних, економічних та 
організаційних перешкод у розвитку підприємництва, скорочеНИJI термінів 
підготовки та отримання дозвільно-погоджувальних документів , відповідно 
до пункту 4 статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності", керуючись 3~OHOM Україии <<Про засади 
державної регуляторної політики У сфері господарськоі дUшЬНОСТЇ»,статreю 
25 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" , враховуючи 
висновки та рекомендації постійної комісіі з питань законності та 
правопорядку Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок взаємодії пре~ставникіВ міських дозвільних 
органів, які здійснюютЬ прийом суб'ЄКТІВ господарювання в одному 

приміщенні (додаєrься). '. .. 
2. Міським дозвільним органам в роБОТІ ПО видаЧІ дозвшьно-

погоджувальних документів неухилЬНО керув~тись даним Порядком. 
3. РішенНJI набирає чинності з дни О~Л1куванНJI. 
4. контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступниха 

міського голови Андрєєва в:о. 
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ЖУРНАЛ 

-WIf:'' Додаток --=-і - - ... -._-
До ПорJlДКy взаємодії представників місь1СИХ. 
дозвільних органів, юd здійсlПOЮТЬ прийом 
суб'єктів господарюваиия в одному npиміщевиі 
затвердженого -рішенням Броварської міської ради 

від Р// ~ ~-/[)p. 
Н!! 7#&'- ~;P-I/2Г ' 

обліку /реєстрації занв та ДОJCY1'lептів необхЩllllХ ДJlH впдачі ДОJCY1'lепту 
дозвinьвоrо характеру, нкі подає суб'єкт rосподарюваНllН або УПОВllоважсна ноаl особа 

предстаВНllКУ аlісцевоro дозвinьноrо oprallY 

Нвзвв суб'єacra IОридична Нвзва дозвільно- П.І.П. П.І.П. ДататаН! ДататаН! П.l.П. Л.І.Л. та 
roсподарюванНJl, адреса, поroджувanьноro 3IUIвника, відповідальноі дозвільно- відмови, aдl\liHicтpa- підПIfС 
ідеитифікаціАниА тenефон документа та підПИС особи, пого~вanьного дата тора отрlfмувача 

код . фаtmlчне місце дозвільного документа, дата наданНJlВ дозвільного дозвільно-
знаходхсення органу, підпис надання дц центру, ПОГОДЖУDanь-

об'єкта документа в ДЦ niдnllC JШХ 

докумеІІтів 

З 4 S 6 7 8 9 10 11 



ПОДDІІІІD: 

Начальник управління економіки Т.Г.Поліщук 

ПогоджеllО: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



. 3aTBep~eHO 
Р!шення Броварської міської ради 
ВІД ОР ~/7ИJРОо!Р~ 

ПОРЯДОК взаємодії предстаВIIIIК. . N~ ~?.,6'-rjJ-lJ6' . 
здіііС.I~О.ОТЬ ПРІІЙОМ суб'єктів госпо'В МІСЬКІІХ дозвілы�llхx орга.,ів, які 

Цеи порядок розроблено з метою да~,оваIIIIЯ в ОДIIО1\IУ ПР'I1\lіщенні. 
взаємодії представників міських з~ езпечення встанОВJJення основних засад 
уб' . ДОЗВІЛЬНИХ органів · ... 
с ЄКТІВ господарювання в одном п . .' ЯКІ ЗДІИСНЮЮТь прийом 
дозвільного характеру за ПРИнципом у ~ИМІ~еННІ щодо видачі документів 
З у.. оргаНІзаЦІЙНОї єдності ві . 
&Кону краІНИ «Про дозвільну систему Ф . ДПОВІДНО до вимог 

1. В,lзначення термі.,ів. у с ерІ господарської діяльності». 

Основні терміни, які використовуються в ьом П 
значенні, наведеному в Законі України П Ц у. орядху вживаються у 
господарської діяльності». « ро ДОЗВІЛЬНУ систему у сфері 

Інші терміни вживаються у нижче наведеному значенні. 
3аявник - суб'єкт господарювання або уповноваж~на ним особа які 

з~ертаються ~o ДО~ВіЛьного центру щодо отримання інформації, консуль~ації 
а о докумеНТІВ ДОЗВІЛьного характеру . 

. Учасники дозвільного центру - адміністратор та представники міських 
дозв~ьних opгaHi~, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання В 
ДОЗВ~НОМУ цеНтрІ щодо надання консультацій та видачі ім документів 
ДОЗВІЛЬного характеру. 

ДозвіЛЬНllU центр - приміщення, в якому працюlОТЬ представники міських 
дозвільних органів та адміністратор, які уповноважені відповідно до 
законодавства видавати докумемти дозвільного характеру. 

Міські дозвільні органи - Броварська міська ради та ЇЇ посадові особи, а 
також територіальні органи центральних органів виконавчої влади, установи, 
організаціі та підприємства міста, що уповноважені відповідно до закону 
Видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатись до проведеННJI 
експертизи ( обстеженНJI), необхідної для видачі документів дозвільного 
характеру в межах міста Бровари. 

2. Загальні положення •. 
. 2.1.ДозвільНИЙ центр об'єд~є в одному ~им~ще~і предстіВникїв 

м1сысих дозвільНИХ органів , яКІ уповноважеНІ, B1Д~OB~~O дО законодавств&, 
Видавати документи дозвільного характер!, та яКІ зд1ИСШОЮ~ роботу ~o 
nPиЙНJlтrю, розгляду заяв, прийняmo РІшень ~oдo ВИД~ЧІ дo~eНТIB 
ДОзвільного характеру та безпосередньо видаЧІ докумеНТІВ дозвшьного 

характеру. . 
2.2. Суб'єкт господарювання має право вибору способу отрим8ВНJI 

Дo~. ·льного характеру безпосередньо за звернеННRМ до 
•• ",АпеИТJВ ДОЗВІ •••• • 

адміИЇС'Іратора, або до представниКІВ MICЬ~ ДОЗВІЛЬНИХ. органІВ, ЯКІ 
здійснюють прийом суб'єктів господарювання в ДОЗВІЛЬному центрІ. 



Міським дозвільним органам заб - 2 -• . ОРОНJlЄТЬСJl при" видаЧІ докумеНТІВ дозвільного имати документи необхJД· ні nncr . характеру суб' ,..".п 
межами ДОЗВІЛЬНОГО центру. єктам господарювання поза 

2.З.При виборі суб'єктом' госп 
дозвільного характеру безпосередн одарювання способу отримання документів 

. . ьо за звернеННJlМ Д • • 
дозвшьних органІВ, останні зобо ,. о представНИКІВ МІСЬКИХ 
метою своєчасної видачі докумеНТІ. в язан! забезпечити взаємодію між собою з 

2 4 У в ДОЗВІЛЬНОГО характер 
. . часники дозвільного ен .... у .. 

Конституцією України, Законами Укр ~ тру У СВОІИ ДІЯЛьності керуються 
Міністрів України, центральних о га:~НИ' актами ~~езидента України, Кабінету 
ради та іі виконавчого комітету а :акожlВ викпонаВЧОI влади, Броварської міської 

цим орядком. 

3. ПРІІІІЦІІП взаємодіі. 
Основними принципами взаємодії є: 

- сув?ре дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових 

актІВ, .що ?егуmоють видачу документів дозвільного характеру· 
- оргаНІзацІЯ та координація дій та вимог всіх учасників Дозвіль~ого центру 

уповноважених видавати документи дозвільного характеру, в межах Micm: 
Бровари; 
відповідність посадових осіб місцевих дозвільних органів за порушення 
B~OГ з~онодавства з ~итан~ видачі ~~кyмeнтiB дозвільного характеру; 

_ ВІДКРИТІСТЬ та доступНІСТЬ Інформацll, яка СТОСУЄТЬСJl роботи кожного з 
учасників дозвільного центру; 

_ додержання рівності пр~в суб'єктів господарювання під час видачі 
документів дозвільного характеру; 

_ забезпечення міськими дозвільними органами опритоднення та вільного 
доступу до необхідної суб'єктам господарювання інформації для 
започаткування та провадження ними господарськоі діяльності. 
4. Організація взаємодії предстаВИllків міСЬКllХ дозвіJlЬИllХ орraиів. 

4.1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру 
встаиОВJПOЄТЬСJl порядком взаємодії представників міських дозвільних органів, 
які здійсlПOЮТЬ прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні ( 
дозвільному центрі) , з метою видачі їм документів дозвільного характеру. 

4.2.Формат дозвільного цен'ІрУ означає те, ~o заявн~ки можуть подати 
ДОкументи на одержанНJI певних. дoкrмeHTIB ДОЗВІЛЬНОГО xap~ep~ 
представникам міських дозвільних органІВ, яю знаходиться в одному ПРИМІщеННІ 

4.3. При видачі документів дозвільного .характеру у форматі дозвільного 
центру необхідно враховувати TF осоБЛИВ~СТ1: 

_ заявник подає комплект докумеНТІВ, передба:е~ законодавством, 
представНИКУ міського дозвільного органу або адмІНІстратору; 
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- в разі необхідності особисто" . 

про це йому повідомляється ~:~и:тр~:::.~аввника при розгляді документів 
разі необ . . докумеНТІВ ДJJJI розглвду. 
В. ХІДНОСТІ проведення обстеження об'єкта, на експлуатацію ( 
РОЗМlщенНJI) якого отримується дозвільний ДОltVUент . 
'. '.J .~. , представники МІСЬКИХ 

дозвшьних оргаНІВ проводять його комплексно. Про дату проведення 
обстеженНJI заявник повіДОМЛЯЄТЬСJl завчасно. 
S.Порядок взаємодії ~.~eдcтaBlllllciB міСЬКllХ дозвілы�llхx органів. 

. 5.1. Порядок.. взаЄМОД~1 ~редставників міських дозвільних органів, які 
ЗДІЙСНІОЮТЬ прииом суб Є~IB господарюваННJI в одному приміщенні, 
затверджується ~pOBapCЬK~~O МІСЬКОЮ радою за погодженням з Представництвом 
Державного КОМІтету УкраІНИ з питань регуляторної політики та підприємництва 
у Київській області. 

5.2.ДозвільниЙ центр створено та проводить свою діяльність з метою видачі 
документів дозвільного характеру. В рамках дозвільного центру зuвник може 
отримати кваліфіковану та вичерпну інформацію щодо процесу отримання 
необхідних документів дозвільного характеру а також має можливість здати весь 
пакет документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру та 
у встановлений законодавством термін отримати дозвільний документ або 
вмотивовану відмову у видачі. 

S.3.ДозвільниЙ центр створено Броварською міською радою, яка здійсmoє 
заranьне фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Дозвільного центру. ..' .. . 
5.4. В роботі Дозвільного центру приимають участь ВІДПОВІДальш посадОВІ 

особи міських дозвільних органів, а саме: 
-Земельний відділ Броварської міської ради; .., оо • 

_ Управління містобудування та архітектури БРОВ~РСЬКОІ МІСЬКОI ради, 
-Управління ГУ мнс України В Київській облаСТІ; 
- Відділ з питань надзвичай~ .ситу~іЙ ит:- цивільного захисту населеВИJI 
Виконавчого комітету БроваРСЬКОI МІСЬКОI рад , .. 
_ Управління ветеринарної медицини в .Бров~рському ~~OHl, 
Б . ho-епідеМl0лоnчна cтaRЦ1JI, 

- роварська районна саштар б анию міста Бровари та Броварського 
- Броварський міській відділ по о cлyroву~ 
району ГУ .мвс України в Київській облаСТІ; 
-Апарат Броварської міської ради;. .. . 
Ф• • Барської МІсЬКОI ради , 

- lнансове упрaвл1ННJl ~OB. Київської області 
- Від.ціл Держкомзему у МІСТІ Броварах 'б дозвільних opraнiB, уповноважених . . Д8JJЬних ОСІ .• 

Кандидатури ВІДПОВІ • сподарювaнвst в ДОЗВІЛЬному цеНТРІ 
ЗДЇЙСlDOвати прийом суб'ЄКТІВ го НИJlм керівника відповідного дозвільного 
затверджується наказом або роз~оpJJДЖе 
органу. • . приймають участь в роботі 

Перелік дозвільНИХ орraшв, Я~ дозвільниХ органів може зміmoватись 
ДоЗвільного центру та представнИКІВ 
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Відсутність в переліку цього розділ . 
законодавством УПОВноважені ви у ДОЗВІЛьних органів, які згідно з чинним 
. давати ДОкументи . 

ПІДСтавою ДJIJI невиконання п ДОЗВІЛЬНОГО характеру, не є 
• . осадовими особами . адМІНІстратором вимог Закону у .. . ДОЗВІЛЬНИХ органів та 

господарської діяльності» краІНИ «Про ДОЗВІЛЬНУ систему у сфері 
5.5. Перелік документів дозвіл 

Д . ьного характеру які оф 
видаються в ОЗВІЛЬНОМУ центрі: ,ОРМЛJlJOТься та 
5.5.1 Рішення про надання земельних . . ДІЛянок державної або комунально'l' 
влаСНОСТІ У користування; 

5.5.2 Рішення про продаж земельних діл .. або власності; янок державНОІ комунальної 

5.5.3 Р~~ення про пере~~чу в оренду земельних ділянок, що перебувають у 
держаВНІИ або комуналЬНIИ власності' 
5.5.4 Доз~іл на розр.облення проекту ~iдBeдeHНJI земельної ділянки; 
5.5.5 Дозв~ на РОЗМІщення зовнішньої реклами; 
5.5.6. ДозвІЛ на початок роботи підприємств та оренду приміщень. 
5.5.7. Спеціальний дозвіл на складування, розміщеННJI, зберіганНJI або 
'Іранспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами 
забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з 

неприємним запахом або іншого шкідливого впливу; 
5.5.8. Дозвіл на експлуатацію o~'єктa поводжеННJI з небезпечними відходами. 
5.5.9. Дозвіл на експлуатацію об'єкті підвищеної небезпеки; 
небезпеки; 
5.5.10. Погодження на розміщеННJI об'єктів підвищеної небезпеки на території 
міста; 
5.5.11. Експлуатаційний дозвіл ДЛJI потужностей ( об'єктів) з переробки 
неїстівних продуктів тваринноГО походженНJI. 
5.5.12. Експлуатаційний дозвіл ДЛJI потужностей ( об'єктів) з виробництвІ, 
змішування та приготування кормових добавок, п.!'еміКС,ів і ~opMiB; 
5.5.13. Експлуатаційний дозвіл ДЛJI потужностеи ( об ЄКТІв) з виробництва та 
обігу ветеринарних препаратів; ,., 
5.5.14. Експлуатаційний дозвіл для по~остей ( об ~~~ цеНТРІВ розвед~~ 
lDIемінних тварин, підприємства І об ~aн~ з плеМ1~01 справи, С~~~ИНІ, 
селекційно-технологічні та селеІЩіЙИО-Г1бридИ1 центри, ІПОДРОМИ, ставцl1 ОЦІНКИ 
племінних тварин;' . 
5.5.15. Експлуатаційний дозвіл операторам агрО-ПРОДОВОЛЬЧИХ?7В;б' ') 
5.5.16. ЕксплуатаційНИЙ дозвіл операторам потужно~и ( . о ЄКТІВ з 
ВиробництвІ, переробки або ре8JIїзації харчових прОДУКТІВ ПІДКонтрольних 

~анітарній службі); '" .. озвіл ДJIJI потужностей ( об'єктів) виробництвІ, 
.5.17. Експлуатацl~НИ~.. д ктів ( підконтрольНИХ ветеринарній 
переробки або ре8JIlзацl1 харч?вих проДУ 
СЛУЖбі); 



5,5.18, Дозвіл на рух вел - 5 -6 
б' , Икога аритних засо ІВ автомоБІЛЬНИМИ дорогам та великовагових транспортних 

5,5.19, Дозвіл на Дорожнє пе и, ВУлицями, залізничними переїздвми' 
5 5 20 Д . ревезення не6езп . ' 
" . ОЗВІЛ на використанн' .. ечних вантажІВ; 

5 5 21 Д , я МlсцеВОI СИМВОЛ' . 
,. , ОЗВІЛ на проведення а . , ІКИ , 

5 5 22 В УКЦ10НІВ, копкурсно . 
.. , исновки про погодженн . го розпродажу І лотерей; 

Відсутність в переліку д: п~::К"І?' ВІдве~ення земельпої ділянки. 
які згідно з Ч.l ст.4 Закону ік aї:~B ДОЗВІЛЬНОГ~ xapal('repy документів, 
господарської діяльності» є до: меН' ,,«Про ДО~В1ЛЬНУ СІІстему у сфері 
підставою для невиконання по у НІ ами ДОЗВІЛЬНОГО характеру, не є 

. . садОВИМIІ особами д , , 
IДMIHlctpaTopoM вимог даного Закон та ОЗВI11ЬН~Х оргаНІВ та 
таких дo~eH~iB дозвільного xapaктe~y. цього Порядку 110 ВІДношенню до 

5.4. МІсцеВІ Д~звільні органи мають право: 
- внос~ти СВОІ пропозиції щодо забезпечення та вдосконалення роботи 

ДОЗВІЛЬНОГО ценtpу; 

.- вимагати від і~ших сторін дотримаНШI Закону У країни «Про дозвільну 
систему у c~epI ~осподарської діяльнос'гі», «Порядку взаємодії 
пре~СТ~НИКІВ МІсцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом 
суб .Є~IB господарювання в одному приміщенні», «Положення про 
aдмlHlctpaTopa та порядок його взаємодії з міськими дозвіJlЬНИМИ 
ор~ами, суб' єктами господарюваННSI та Представництвом Державного 
КОМІтету України з питань регуляторної полі'l'ИКИ та підприємництва у 

Київській області». 
5.S.MiCLKi дозвільні органи зобов'язані: 

_ забезпечувати дотримання Закону України «Про дозвільну Сllстему у 
сфері господарської діяльності», «Положення про адміністратора та 
порядок його взаємодії з міськими дозвільними органами та 
Представництвом Державного komi-гету У країни з Пll'l'ань регуляторної 
політики та підприємництва У київсы�ійй області» та цього Порядку; 

_ вживати, В межах чинного законодавства, всіх необхіДШIХ заходів щодо 
скорочення термінів та спрощенНJ! процедур видачі документів 
дозвільного характеру, започаткуваНШl 'l'а BeдeННJI господарсы�оїї 
діяльності; 

_ надавати адміністратору ДозвіЛЬНОl·0 цеІ11'РУ безопла'J'lІУ у триденний 
CtpOK З моменту запиту інформаціl~ І10в'JlЗ~У З видачею документів 
дозвільного характеру, за ВИНJ!ТКОМ 11ІформаЦll, щО СТШІОВИТЬ державну 

Ta~~' ' забезпе~ати адміністратора ПОВНОІО ЇllформаціЄІО ЩОД? порядку вид~чі 
документів дозвільногО характеру,. зокре~а переJlIКУ ДОlсуме~, 

б ' для одержанНJ! документІВ ДОЗВІЛЬНОГО хирактеру, зразКІВ 
нео хіДНИХ .., . 
заяв та необхідних бланків, строІСІВ видаЧІ докумсн'г1В ДОЗВІЛЬного 

характеру, розміру плати за іх видачу; 
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- дотримуватись термінів .. . розгляду поданих документів .. 

В~ДПОВІ~НОГО рІшення· щодо видачі або вмотивован~і .ПРИИНJlТl'я 
ПІдставІ поданих документів; ВІДМОВИ на 

- надавати практичну допомогу . . ІНШИМ учасникам дозвільного центру 
щодо видаЧІ документів дозвільного характеру. 

- в повному б . . ' . о СЯЗІ надавати заявнику ІНформацію щодо порядку видачі 
ДОЗВІЛьно-погноджувanьних документів; 

- бережно ставитись до майна та оргrехніки дозвільного центру. 
5.8. Режим роботи дозвільного центру: ' 

Години роботи з 8-00 до 17-00; обідня перерва з 12-00 до 12-45 
Прийом суб' єктів господарювання здійснюється: 
- адміністратором: понеділок, вівторок - з 9-00 до 12-00; 

середа, четвер - з ІЗ-оо до 17-00; 
- представниками міських дозвільних органів: вівторок, четвер з 9-00 до12-00 

5.9. Координаційне забезпечення роботи адмініС1ратора та представників 
дозвільних органів, які беруть участь в роботі дозвільного цеН1рУ здійснює 
заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних 

повноважень та начальник управління економіки АдмініС1ратор 
щоквартально готує інформацію щодо виконання дозвільними органами 
вимог Закону, а також цього Порядку. Питання та пропозиції щодо 
впорядкування узгоджувальних, дозвільних та консультаційних процедур 
обговорюється на спільних нарадах. 

5.10. Документообіг в дозвільному цеН1рі здійснюється упаперово,,?, 
вигляді. При наявності відповідного програмного забезпечення документооБІГ 
може здійснюватись в елеК1ронній формі. 

5.11 Порядок організації документообігу, пов'язаног~ із ~ИД~:ею доз~ільНО 
_ погоджувальних документів за принципом ор~аціЯН~1 ЄДНОСТІ ~и 
зверненні суб'єкта господарювання до представНИКІВ ДОЗВІЛЬних opramв 

ВКJПOчає в себе наступні етаІЇИ: .. .. 
ЗВШ· ьного органу зобов'язании надати вичерпну ІнформацІЮ - представник до . 

о ПО ок видачі документів дозвільного характеру та перелІК . 
пр p~ . БХ1·ДНО . надати суб'єкту господарювання ДJUI видаЧІ 
докумеНТІВ, JIК1 нео 
до . н _погоджУВального документу; .... 

ЗВ1ЛЬ О адміністратором кон1рОЛЬНИХ фУНКЦІИ щодо видаЧІ 
- з мет~ю в~онання характеру при зверненні суб'єктів господарювання 
докуменТІВ ДОЗВШЬНОГ? их дозвільних органів, звернення заноситься 
безпосередньо до . MICЦ~~ О гану до <<Журналу обліку І реєстрації заяв та 
представ~ом Д~ЗВШЬНО в~ачі документу дозвільного характеру, які подає 
докумеНТІВ необхtдНИХ для б овноважена ним особа » представнику 
суб'єкт господарювання а ( ~Ma журналу згідно з додатком ). Кожний 
місцевого дозвільного op~ ого органу веде окремий журнал; 
представник місцевого ДОЗВІЛЬН 
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- представник дозвільного орга .. 

додаються до неі, копію заяви ~y . приимає заяву та документи, що 
повертається заявникові Для вида~і BIДMI~KOIO про дату та номер реєстрації 
забороняється вимага;и . ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВальних документів. 
законодавством; 

ВІД заявника документи не передбачені 

- про прийняте рішення і ' .. . МОЖЛИВІСТЬ иого одержання В дозвільному цешрі 
представн~к МІСЬКОГО дозвільного органу зобов'язаний повідомити заявника 
на ПРОТЯЗІ двох робочих днів з моменту ПРИИ"НЯТТJl" . . ВІДПОВІДНОГО РlшеНIIJI 

IПЛJIXОМ ПОВІдомлення заявника по телефону або ПОШТОІО' 
'. ' - при ~идаЧІ дoкrMeHТY ДО~.В1Льного характеру або рішеНIIJI про відмову у його 

видаЧІ в журнаЛІ реєстраЦll ЗВJI8НИКОМ ставиться підпис . . ' 
- представник ДОЗВІЛьного органу може передати дозвільно-погоджувальний 
дo~eHT або відмову адміністратору дозвільного центру для подальшої 
видаЧІ заявнику; 

- у разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька етапів, за умови 
неможливості погодження цих етапів в день подачі документів на отриманllJl 
документів дозвільного характеру у дозвільному цешрі, кожен етап 
дозвільної процедури відображається в журналі відповідного дозвільного 
органу ; 

Адміністратор забезпечує формування та ведеНIIJI реєстру документів 
дозвільного характеру. Інформація, що міститься в реєстрі є відкритою. За 
користування даними реєстру справляється плата, розмір якоі встаНОВЛЮєrLся 
міськвиконкомом за погодженням із Представництвом Державного коміте1У 
з питань реryляторної політ~ки та підприємництва У Київській області. 

6. Відповідальність У сфері Вllдачі ДОКУМСllтів дозвільного характеру. 

1. Посадові особи дозвільних органів та ~іністр~тори за порymеНIIJI вимог 
питань видачі докумеНТІВ ДОЗВІЛьного характеру Hecyrь 

законодавства з . ., у порядку встановленому законом. 
ВІДПОВІдалЬНІСТЬ ' . 
2 Адм' . обов' язаний письмово ПОВІДОМИТИ про порymеНIIJI. вимог 
. 1Н1стратор з видачі документів дозвільного характеру МІСЬКОГО 

законодавства з питань го комітету України з питанЬ 
гоnову та п~~дстав~ицтво держав:~приємництва в Київській області. 
peГY~TopHOl . ПОn~ТИ~оса~ових осіб дозвільних органів та адміністраторів 
З. ДІІ або безДІЯЛЬНІСТЬ . у порядку встановленому законом. 

б оскаржеНІ в суду , МОЖУТЬ yrи . бо IОРИДИЧНИМ особам, посадовими особами, 
4. Шкода, завдана фІЗИЧНИМ а ами доз' ь го органу внаслідок іх 
адміністраторами, пре~стаJlНИК уєт ~Y. ;8ё1ItН@ ~oмy законом порядку. 
неправомірних діянь, ВІДШКОДОВ ~ '. о і 06'* 

oo~ ~ <f' 
10\.4 f''O 
\~"'~ по 

Виконуючий обов'язКИ міськоГО c:.:t;-: ~& апожко 
~ 'ь 

гоnови, секретар ради 0.0 
"п"-.,, 111 ~ 

~ 
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