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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 08-05 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м. Коростень, вул. Грушевського, 22 

 

Видача рішення виконавчого 
комітету про надання дозволу на 

розробку схеми розміщення 
тимчасової споруди 

 
Центр надання 

адміністративних 
послуг в місті 

Коростені 
Тел. (04142)50146  

Каб. № 11 
1 поверх 

 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання)  

1. Заява (додаток 1). 
2. Графічні матеріали із зазначенням бажаного місця 

розташування тимчасової споруди, виконані 
замовником у довільній формі на топографо-
геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів 
тимчасової споруди з прив'язкою до місцевості. 

3. Реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, 
контактна інформація). 

2 Оплата Безоплатно. 
3 Термін виконання Протягом десяти робочих днів з дня подання заяви. 

4 Відповідальний за 
виконання 

Відповідальний за підготовку рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради - начальник відділу 
архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
головний архітектор. 

5 Опис дій 1. Суб`єкт звернення звертається до адміністратора 
Центру надання адміністративних послуг в місті 
Коростені із заявою та документами, необхідними 
для отримання рішення виконавчого комітету про 
надання дозволу на розробку схеми розміщення 
тимчасової споруди. 

2. Адміністратор перевіряє правильність заповнення 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання рішення, у випадку коли надано не всі 
необхідні документи, адміністратор надає 
роз'яснення. 

3. Адміністратор реєструє пакет документів, видає 
заявнику опис прийнятих документів. 

4. Адміністратор у день реєстрації подачі заяви (або 
наступного робочого дня) передає заяву міському 
голові для ознайомлення. 

5. Після резолюції міського голови адміністратор 
передає пакет документів для розгляду представнику 
відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської 
ради. 
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  6. Комісія з регулювання містобудівної діяльності та 
благоустрою території визначає можливість 
розміщення тимчасової споруди вимогам чинної 
містобудівної документації, державним будівельним 
нормам, стандартам і правилам. 

7. Відділ архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів готує проект рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

8. Після прийняття рішення виконавчим комітетом 
Коростенської міської ради про надання (відмову у 
наданні) дозволу на розробку схеми розміщення 
тимчасової споруди, відділ архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів готує витяг із 
рішення (або лист із зазначенням причин відмови) та 
передає адміністратору.  

9. Адміністратор в день одержання витягу із рішення 
(листа-відмови) або наступного робочого дня 
повідомляє заявника щодо можливості отримання    
адміністративної послуги (телефоном, факсом, E-
mail). 

10. Адміністратор видає або направляє через засоби 
поштового зв’язку суб'єкту звернення витяг із 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради про надання дозволу на розробку схеми 
розміщення тимчасової споруди або лист із 
зазначенням причин відмови. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр надання адміністративних послуг в місті 
Коростені. 

6.1 Місцезнаходження  11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 11 (1 поверх). 

6.2 Інформація щодо 
графіка роботи  

Понеділок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00;  
вівторок, четвер – з 8-00 до 20-00;  
субота – з 8-00 до 15-00. 

6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Іванова Оксана Анатоліївна; 
Безкоровайна Юліанна Леонідівна; 
Івановська Валентина Миколаївна. 
Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@ukr.net. 

7 Результат послуги Рішення виконавчого комітету Коростенсьої міської ради 
про надання дозволу на розробку схеми розміщення 
тимчасової споруди або аргументована відмова щодо 
реалізації намірів розміщення тимчасової споруди. 

7.1 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Суб'єкти господарювання, які мають намір розмістити 
тимчасову споруду.  

7.2 Спосіб отримання 
відповіді 

Особисто або через засоби поштового зв’язку. 
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7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання документів не в повному обсязі. 
2. Виявлення в поданих документах недостовірної 

інформації. 
3. Невідповідність намірів розташування тимчасової 

споруди вимогам чинної містобудівної документації, 
державним будівельним нормам, стандартам і 
правилам. 

8 Порядок оскарження Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів 
можуть бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом. 

9 Відповідальність Посадові особи, уповноважені надавати адміністративні 
послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, 
адміністративну або кримінальну відповідальність за 
порушення вимог законодавства у сфері надання 
адміністративних послуг.   

10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 
 

1. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI (ст. 28). 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР. 

3. Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

1. Наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 року №244 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької 
діяльності». 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

 

Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 

 
 
 
 

_______В.В.Москаленко 
 

Перший заступник  
міського голови 
 
 
 
________ В.В. Вигівський 

 

Начальник відділу 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів 
 
__________ С. П. Тумаш 

 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 

 


