ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-11

ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день

Віддалене робоче місце
відділу «Центр надання
адміністративних послуг»

42652, вул. Гагаріна, буд. 145, с. Кам’янка, Тростянецького району,
Сумської області
тел. (05458) 5-97-76
E-mail: Kamenka2015@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год.
Вівторок з 08-00 до 17-15 год.
Середа
з 08-00 до 17-15 год.
Четвер
з 08-00 до 17-15 год.
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год.
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1) заява за формою, наведеною у формулярі 1;
2) фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як
6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного
засобу;
3) ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
Ситуаційна схема місця розміщення рекламного засобу з
прив’язкою на місцевості;
безоплатно
10 робочих днів
Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
Вмотивована відповідь заявникові щодо надання дозволу чи
відмови у наданні (видачі) дозволу (на підставі рішення
виконавчого комітету).

Перелік необхідних
документів

Оплата
Термін виконання
Результат послуги

Спосіб отримання
Підстави відмови

Законодавча основа

особисто або поштою
- неподання документів, необхідних для прийняття рішення про
надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- відмова у погодженні дозволу на розміщення зовнішньої реклами
органами та осібами, з якими погоджується видача дозволу;
- невідповідність намірів розміщення зовнішньої реклами чинним
Законам України, державним будівельним нормам, правилам
благоустрою та т.ін.
- Постанова КМУ №2067 «Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами»;
- Закон України «Про рекламу»;
- Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
- ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги,
вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Формуляр №1
Додаток 1
до Типових правил

Міському голові
Бові Ю.А.

_____________________________________
(П.І.Б. заявника)

____________________________________________________
(телефон)

____________________________________________________
(адреса проживання)

Паспорт: серія _____ № ________________
Адреса реєстрації: ____________________
_____________________________________
____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами/
(необхідне підкреслити)

Заявник_______________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої
_________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника_______________________________________________________________
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -

_____________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _______________________________________
Телефон (телефакс) ____________________________________________________________
Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою
_____________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на____________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються:

1.______________________________________________________________________
(фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується
розташування рекламного засобу)

2.______________________________________________________________________
(ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням)

3.______________________________________________________________________
(Ситуаційна схема місця розміщення рекламного засобу з прив’язкою на місцевості)

Заявник
або уповноважена
ним особа

_________________

_____________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

