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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № __ 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м.Коростень, вул. Грушевського, 22 

 
Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

 
Державний 

адміністратор 
тел. 5-01-46  
каб. № 11 
 1 поверх 

 

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

Для отримання пріоритету  на заявлене місце 
розташування рекламного засобу: 
1. Заява (додаток 1). 
2. Фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром 

не менше як 6 х 9 см), на якому планується 
розташування рекламного засобу, з прив’язкою до 
місцевості. 

3. Кольоровий ескіз рекламного засобу з його 
конструктивним рішенням. 

4. Викопіювання М 1:500 з прив’язкою місця 
розміщення. 

5. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з 
відповідним записом про можливість займатись 
такою діяльністю. 

Для отримання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами: 
1. Погоджувальна частина дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами. 
2. Проектно-технічна документація з розрахунком 

вітрового навантаження (для розташування складної 
спеціальної конструкції). 

3. Договір оренди земельної ділянки (при необхідності). 
2 Оплата Безоплатно. 

 
 У разі платності:  

 
 

2.1 Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата 

  

2.2 Розмір плати   

2.3 Розрахунковий рахунок 
для внесення плати  

 

3 Термін виконання Рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради  приймаються у терміни визначені законодавством. 
Пріоритет заявника на місце розташування рекламного 
засобу встановлюється на 3 місяці з дати прийняття 
виконавчим комітетом Коростенської міської ради 



, 

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради  
11500  м. Коростень, вул. Грушевського, 22  тел. / факс ( 041-42 ) 9-61-88, 4-40-01  

e-mail: info@kr.com.ua   www.korosten.in.ua   www.korosten.osp.com.ua  
Державний адміністратор 

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами   
Сторінка 2 з 5 

  відповідного рішення, але строк може бути продовжений 
в разі мотивованого  письмового звернення заявника. 

4 Відповідальний за 
виконання 

Вілліл архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської 
ради. 
Робочий орган виконавчого комітету Коростенської 
міської ради по виконанню функцій щодо регулювання 
діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. 

4.1 Реквізити представників 
місцевого дозвільного 
органу, відповідальних 
за видачу документа 
дозвільного характеру 

Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування 
та земельних ресурсів виконавчого комітету 
Коростенської міської ради -  
Копишинська Неля Іванівна. 
Тел.: (04142)4-22-17. 
Начальник інспекції з благоустрою міста управління 
житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Коростенської міської ради -    
Зінюк Олександр Артемович. 
Тел.: (04142)9-63-68. 

5 Опис дій 1. Заява та документи, які додаються до неї, 
приймаються за описом у двох примірниках. Один 
примірник видається заявнику з відміткою про дату, 
номер їх реєстрації та підписом державного 
адміністратора. 

2. Державний адміністратор у день реєстрації подачі 
заяви (або наступного робочого дня) передає пакет 
документів по робочому формуляру (додаток 2) до 
загального відділу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  

3. Після реєстрації та резолюції заступника міського 
голови пакет документів передається для розгляду 
представнику відділу архітектури,  містобудування та 
земельних ресурсів. 

4. Комісія робочого органу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради по виконанню функцій 
щодо регулювання діяльності у сфері розміщення 
зовнішньої реклами протягом 5 днів з дати реєстраці 
заяви перевіряє місце розташування рекламного 
засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це 
місце пріоритету іншого заявника або  надання на 
заявлене місце  зареєстрованого в установленому 
порядку дозволу. 

5. Після перевірки місця відділ  архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів готує  проект  
рішення  виконкому міської ради  про встановлення 
за заявником пріоритету  на заявлене місце або  про 
відмову у встановленні пріоритету. 

6. У разі прийняття рішення виконкому міської ради 
про встановлення пріоритету робочий орган видає 
заявнику для оформлення  бланк погоджувальної 
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  частини дозволу та визначає зацікавлені органи 
(особи), з якими необхідно погодити дозвіл, та 
рішення про встановлення за заявником  пріоритету 
або  про відмову в його встановленні. 

7. У випадку прийняття рішення виконкому міської 
ради про відмову у наданні пріоритету відділ  
архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
протягом 3 днів після отримання рішення виконкому 
надсилає по зверненню  заявника мотивовану 
відповідь. 

8. Після отримання рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради про надання пріоритету 
на розміщення зовнішньої реклами, погоджувальної 
частини дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
заявник готує погодження та проектно-технічну 
документацію (для розташування складної 
спеціальної конструкції), а також оформлює договір 
оренди або проект відведення земельної ділянки (при 
необхідності).  

9. Заявник передає вказані в п. 8 документи державному 
адміністратору. Державний адміністратор в день 
отримання документів передає їх по робочому 
формуляру робочому органу. 

10. Виконавчий комітет Коростенської міської ради  
приймає рішення про надання дозволу або про 
відмову у його наданні.  

11. У разі прийняття рішення про надання дозволу 
робочий орган готує дозвіл та передає по робочому 
формуляру державному адміністратору. 

12. Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається 
робочим органом заявникові згідно чинного 
законодавства. 

13. Державний адміністратор в день одержання дозволу 
або наступного робочого дня повідомляє заявника 
про місце і час видачі документа дозвільного 
характеру (телефоном, факсом, поштовим 
повідомленням, E-mail). 

14. Державний адміністратор видає суб'єкту 
господарювання документ дозвільного характеру. 

5.1 Необхідність у 
проведенні експертизи 
(обстеження) об'єкта, на 
який видається 
документ дозвільного 
характеру   

Експертиза не проводиться. 

5.2 Платність 
(безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)  
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 У разі платності:   

5.2.1 
 

Нормативно-правові 
акти, на підставі яких 
стягується плата 
(назва та реквізити 
нормативно-правового 
акту)  

 

5.2.2 Розмір плати проведення 
експертизи (обстеження)  

 

5.2.3 Розрахункові рахунки 
для внесення плати  

 

5.3 Примітки  Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на  
спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, 
розташованих на відкритій місцевості, а також на 
зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах  
вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць 
і доріг. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Дозвільний центр виконавчого комітету Коростенської 
міської ради. 

6.1 Місцезнаходження 
дозвільного центру   

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, буд. 22, 1 поверх, кабінет № 11.  

6.2 Інформація щодо 
графіка роботи 
дозвільного центру  

Щоденно з 8.00 до 17.00 (крім вихідних днів). 
Обідня перерва з 12.00 до 13.00. 
Щочетверга з 14.00 до 16.00 проводиться засідання 
представників місцевих дозвільних органів.  

6.3 Реквізити 
адміністратора 

Державний адміністратор Сергіс Світлана Анатоліївна. 
Тел./факс: (04142)5-01-46. 

7 Результат послуги Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами або 
мотивована відмова у наданні дозволу.   

7.1 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні документа 
дозвільного характеру  

1. Оформлення поданих документів не відповідає 
встановленим вимогам. 

2. У поданих документах виявлені  завідомо  неправдиві 
відомості. 

7.2 Строк дії документа 
дозвільного характеру 
(необмеженість строку 
дії)  

Згідно договору на тимчасове користування місцем 
розташування спеціальних конструкцій зовнішньої 
реклами. 

8 Порядок оскарження Рішення про відмову у становленні пріоритету, 
продовженні строку, на який встановлено зазначений 
пріоритет, наданні дозволу може бути оскаржено 
заявником у порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

9 Відповідальність Посадові особи дозвільних органів та державні 
адміністратори за порушення вимог законодавства з 
питань видачі документів дозвільного характеру несуть 
відповідальність у порядку, встановленому законом.  
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10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 
 

1. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 року № 
270/96-ВР. 

2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» від 06.09.2005 року № 
2806-IV. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

1. Постанова КМУ від 21.05.2009 року № 526 «Про 
заходи щодо упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності». 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

1. Рішення Коростенської міської ради від 7.07.2011 
року   № 264 «Про затвердження  нової  редакції  
Правил розміщення зовнішньої реклами в місті 
Коростені». 

Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 

 
________ В.В.Москаленко 

 

_______________________ 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
_______________________ 

Начальник відділу 
архітектури, 
містобудування та 
земельних ресурсів, 
головний архітектор 
 
____________С.П. Тумаш 
 
Начальник інспекції з 
благоустрою міста 
 
______________О.А.Зінюк 
 

 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

 
 


