
РЕГЛАМЕНТ  

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА) 

 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами_ 

__________________________________________________________________ 
(назва документа дозвільного характеру) 

__Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради  __ 

__________________________________________________________________ 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

 

1. Найменування дозвільного центру, 

в якому здійснюється обслугову-

вання суб’єктів господарювання  

Єдиний дозвільний центр 

міста Борисполя 

2. Місцезнаходження дозвільного 

центру  

м. Бориспіль, 

вул. Дзержинського, 1 

3. Інформація щодо графіка роботи 

дозвільного центру 

вівторок та четвер  

з 9.00 до 11.00 год. 

4. Реквізити адміністартора (-ів) та 

представника (-ів) місцевого доз-

вільного органу, відповідальних, за 

видачу документа дозвільного 

характеру: 

Державні адміністратори  

Мороз Ірина Миколаївна 

Ярмак Ірина Миколаївна 

тел. (04595) 5-50-04 

 

Головний спеціаліст відділу дизайну та 

реклами управління містобудування та 

архітектури міської ради 

Оса Денис Васильович 

тел. (04595) 6-09-62  

4.1. Нормативно-правові акти, якими 

регламентується видача документа 

дозвільного характеру 

- Закон України „Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності”,  

- Закон України „Про рекламу”, 

- Закон України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  

- постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2009 № 526 "Про заходи щодо 

упорядкування видачі документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності",  

- Типові правила розміщення зовнішньої 

реклами,  

- Положення про розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті Борисполі 

4.2. Закони України (назва , частина, 

стаття) 

ч.1 ст. 16 Закону України „Про рекламу”; 
пп.13 п. а) ч.1 ст. 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України 

(назва , дата та номер, пункт) 

п.3 Постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 № 2067 „Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами” 

4.4. Акти центральних органів 

виконавчої влади (назва, дата та 

номер, пункт) 

- 

5. Акти місцевих органів виконавчої 

влади / органів місцевого 

самоврядування  (назва, дата та 

номер, пункт) 

рішення Бориспільської міської ради від 

22.11.2011 № 1330-18-VІ „Про затвердження 

Положення про розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами у місті Борисполі” 

 



6. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання документа 

дозвільного характеру 

1. заява (формуляр 1); 

2. фотографічний знімок або комп’ютерний макет 

місця (розміром не менше 6 Х 9 сантиметрів), на 

якому планується розмістити ОЗР; 

3. ескіз ОЗР з конструктивним рішенням; 

4. погодження балансоутримувача або власника 

майна, на якому планується розміщення ОЗР. 

7. Платність (безоплатність) видачі 

документа дозвільного характеру  

безоплатно 

 У разі платності:  

7.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата (назва 

та реквізити нормативно-правового 

акту) 

 

7.2. Розмір плати  

7.3. Розрахунковий рахунок для внесення 

плати 

 

8. Строк, протягом якого видається 

документ дозвільного характеру: 

 

- перевірка робочим органом місця 

розміщення ОЗР, зазначене у заяві, на 

предмет наявності на це місце 

пріоритету іншого заявника або 

надання на заявлене місце 

зареєстрованого в установленому 

порядку дозволу, а також відповідності 

місця розміщення та зовнішнього 

вигляду ОЗР вимогам Положення про 

рекламу. Підготовка наказу про 

встановлення заявнику пріоритету на 

заявлене місце; 

 

- встановлення пріоритету заявнику на 

місце розміщення ОЗР та погодження 

дозволу із зацікавленими органами; 
 

- сплата заявником коштів у розмірі 

25 % від розміру плати за право 

тимчасового користування місцем для 

розміщення ОЗР, нарахованої за 3 міс.; 

 

- продовження строку встановленого 

пріоритету заявнику (при 

необхідності); 

 

- підготовка проекту рішення на 

засідання виконавчого комітету міської 

ради про надання дозволу або 

мотивована відмова у його наданні. 

 

 

 

5 днів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 місяці 

 

 

 

14 днів з дня встановлення пріоритету 

 

 

 

 

3 місяці 

 

 

 

10 робочих днів з дати одержання погодженого 

дозволу 

9. Вичерпний перелік підстав для 

відмови у наданні документа 

дозвільного характеру 

- оформлення поданих документів не відповідає 

встановленим вимогам; 

- у поданих документах виявлені неправдиві 

відомості; 

- ненадання в установлений строк дії пріоритету 



погодженого дозволу. 

10. Строк дії документа дозвільного 

характеру (необмеженість строку дії) 
протягом 5 років, якщо менший строк не зазначено 

у рішенні 

11. Необхідність у проведенні експертизи 

(обстеження) об’єкта, на який 

видається документ дозвільного 

характеру 

Обстеження проводиться відповідно до п.3.3. 

Положення про розміщення об’єктів зовнішньої 

реклами у місті Борисполі 

12. Платність (безоплатність) 

проведення експертизи (обстеження) 

безоплатно 

 У разі платності:  

12.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

(назва та реквізити нормативно-

правового акту) 

- 

12.2 Розмір плати проведення експертизи 

(обстеження) 

- 

12.3 Розрахункові рахунки для внесення 

плати 

- 

13. Примітки  

 

До Регламенту (інформаційної картки) додається схема дозвільної 

(погоджувальної) процедури (у разі наявності). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Формуляр 1 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                      постановою Кабінету Міністрів України  

                                                                                  від 7 грудня 2005 р. N 1176 ( 1176-2005-п )  

                                                                      (в редакції постанови Кабінету Міністрів України  

                                                                                                            від 3 вересня 2008 р. N 778)  
 

                                                                                                                                                                                                             Міському голові   

                                                                          Федорчуку А.С. 
                                                                                                                                                         (керівнику дозвільного органу)  

   

ЗАЯВА  
 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності" прошу видати дозвіл на розміщення об’єкта зовнішньої реклами 
                                                             (назва документа дозвільного характеру) 

______________________________________________________________________________________ 
                                                 (об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру) 

 

____________________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження (адреса), за яким знаходиться земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання, 

механізми, виконується окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота, послуга)  
 

_____________________________________________________________________________________   
(зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД) 

 

____________________________________________________________________________________  

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)   
______________________________________________________________________________________  
                                                        (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, 
______________________________________________________________________________________  
       ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів) 
______________________________________________________________________________________  
    (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи) 

 

____________________________________________________________________________________  
 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)  

 

 

         ________________                                                                          ________________________  

 
                 (телефон)                                                                                                                              (телефакс)  

 

 "___" ____________ 20__ р.                                М.П. _____________________________________ 
                                                                                               (підпис керівника юридичної особи/фізичної  

                                                                                                                                                                особи - підприємця, уповноваженої особи)  

 

 Документи, що додаються до заяви: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Заповнюється державним адміністратором: 
 

«____» _______________20__ р.                                   реєстраційний номер ______________ 
 

_______________________                                            ________________________________  

                    (підпис)               (ініціали та прізвище державного адміністратора)  
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