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Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги

1 М iсцезнаход;l(lJн ня вул. Головна, 80, с. BiKHo, Чернiвецького району,
Чернiвецькоi областi, 594З3
Вiддалене мiсце роботи: вул. В. Чорновола,6,каб.16
м. Заставна, Чернiвецького району, ЧернiвечькоТ
областi, 59400

2 Iнформацiя щодо режиму
роботи

Понедiлок, BiBTopoK, середа, пОятниця - з 08.30 год. до
16.00 год.
Четвер - з 10.00 год. до 20.00 год.
Субота, недiля - вихiднi днi.

аJ Телефон/факс, адреса
електронноТ псlшти

адмiнiстратора(-iв)

Консультацiйну допомогу з питань отримання
адмiнiстративноi послуги можна отримати за
телефоном: (03737)3 1 978
Електронна пошта: tsnap@ukr. net
Вебсайт : https ://vikno-gromada. gov.ua

HopMaTrrB ll i акти, якимII реглаNIентусться IIадання адпriнiстративlIоТ IItlсJIуги

4 Закони Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>
кПро реклаNIу)
<Про автомобiльнi дороги>
<Про адмiнiстративнi послуги>
<Про дозвiльну систему у сферi господарськоi
дiяльностi>
кПро перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi
господарськоi дiяльностi>

5 Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 грудня
2012 року N9 1135 кПро затвердження Типових правил
розмiщення зовнiшньоi реклами поза межами
населених пунктiв>
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
16 травня 2014 року JФ52З-р <Щеякi питання надання
алмiнiстративних послуг органiв виконавчоi влади
через центрLI надання адмiнiстративних послуг)



6 Акти центральних органiв
виконавчоТ влади

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиlорганiв
мiсцевого самоврядування

Розпорядження голови ЧернiвецькоТ обласноi
державноi адмiнiстрацii вiд 22 травня 2019 року
J\Ъ 505-р кПро внесення змiн до Порядку надання
дозволiв на розмiщення зовнiшньоi реклами поза
межами населених пунктiв у Чернiвецькоi областi>
зареестроRаного в Головному територiальному
управлiннi юстицiТ у Чернiвечькiй областi вiд
06 червня 2019 року (iз змiнами)

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8 Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Звернення суб'екта господарюванFIя

9 Вичерпний
документiв,
отримання
послуги, а
них

перелiк
необхiдних для
адмiнiстративноi

також вимоги до

Для одерхсання дозволry суб'ект господарювання або
уповноважений ним представник пода€ заrIву, яка
повинна мiстити наступну iнформацiю:
- для юридичноi особи - повне найменування,
мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код згiдно
сдрпо
- для фiзичноi особи-пiдприемства - прiзвище, iм'я, по
батьковi (за наявностi), адреса мiсця проживання,
реестрачiйний номер облiковоi картки платника
податкiв або серiя та номер паспорта (лля фiзичноi
особио яка через своi релiгiйнi переконання
вiдмовилася вiд прийнятгя реестрацiйного номера
облiковоi картки платника податкiв та повiдомила про
це вiдповiдному органу доходiв i зборiв i мае вiдмiтку
у паспортi) та згода на обробку персональних даних
- про мiсце розташування рекламного засобу(назва
дороги, км * м таlабо GPS - координати)
- про пiдстави набуття права користування цим мiсцем
та строк такого користування
- характеристика, зокрема технiчна, рекламного засобу
(вид, розмiри, площа мiсця розташування)

l0 Порядок та спосiб шодання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

Суб'скт господарювання чи уповноважений ним
представник подае державному алмiнiстратору пакет
документiв або надсила€ поштою (рекомендованим
листом)

11 Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

надасться б,эзоплатно

12 Строк надання
адмiнiстративноТ послуги

Не бiльше lliж 10 робочих днiв з дня одержання вiд
суб'екта господарювання заяви про видачу дозволу та
документiв, що додаються до неI



13 перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi
послуги

- подання суб'ектом господарювання неповного пакета
документiв, необхiдних для одер}кання дозволу
- виявлення в документах, поданих суб'ектом
госrrодарювання, недостовiрних вiломостей
- iншi пiдстави, встановленi законом

l4 Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Щозвiл на розмiщення зовнiшньоТ реклами поза межами
населених пунктiв у Чернiвечькiй областi або письмове
повiдомлення суб'скту господарювання про вiдмову у
видачi дозволу

15 Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Особисто суб'ектом господарювання або

уповноваженим представником. Уповноважений
представник повинен пред'яви:ги док}менти, що
посвiдчуютr, особу представника та засвiдчують його
повноваження

Щиректор Щепартаменту
кацiтального будiвництва,
мiстобулування та архiтектури
обласноi державноТ адмiнi 1V[икола ГЛАДЮК
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