
ПОГОДЖЕНО
Голова з представництва державного 
Комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва у Сумській 
област;

ерещенко

Регламент 
( інформаційна картка)

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
( назва документа дозвільного характеру ) 

Виконавчий комітет Конотопської міської ради
( найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного 
центру в якому 
здійснюється
обслуговування суб'єктів 
господарювання

Єдиний дозвільний центр м.Конотоп

2. Місцезнаходження 
дозвільного центру

41600, Сумська область,м.Конотоп,пр.Миру,8, кім.
№ 113

3. Інформація щодо графіку 
роботи дозвільного центру

Прийом документів та надання консультацій 
здійснюється щоденно з 10.00 до 12.00;
Видача дозволів( відмов) щоденно з 14.00 до 
16.00.

4. Реквізити: 
адміністратора 
представників місцевого 
дозвільного органу, 
відповідальних за видачу 
документа дозвільного 
характеру

Марищенко Тетяна Олександрівна 
тел/факс(805447)6 89 19

5. Нормативно-правові акти , 
якими регламентується 
видача документа 
дозвільного характеру

5.1 Закони України ( назва, 
частина, стаття)

- Закон України " Про рекламу" ст. 16;
- Закон України " Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" від 06.09.2005 № 2806- 
IV.



.5.2 Акти Кабінету Міністрів 
України ( назва, дата та 
номер, пункт)

- Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 „Про 
затвердження типових правил розміщення 
реклами”;
- Постанова КМУ від 21 травня 2009 № 526 " Про 
заходи щодо упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності" п. 66;
- Постанова КМУ від 03 вересня 2008 № 778 "Про 
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07 грудня 2005 р. № 1176".

5.3 Акти центральних органів 
виконавчої влади ( назва, 
дата та номер, пункт)

6. Акти місцевих органів 
виконавчої влади / органів 
місцевого самоврядування
(назва, дата та номер, пункт )

- рішення міської ради від 20.09.2005 (32 сесія 4 
скликання) «Про затвердження Правил 
розміщення зовнішньої реклами у м.Конотоп»;
- рішення виконкому міської ради від 26.06.2006 

№202 «Про впорядкування рекламної діяльності 
на території м.Конотоп»;
- рішення виконкому міської ради- від 23.02.2009 
№60 «Про підвищення естетичних, архітектурних 
вимог щодо розміщення в місті малих 
архітектурних форм, будівництву балконів, 
розміщенню реклами»

7. Вичерпний перелік 
документів необхідних для 
отримання документа 
дозвільного характеру

1. Заява встановленого зразка
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію
3. Фотокартка або комп’ютерний макет місця 
(розміром не менш як 6x9 сантиметрів), на якому 
планується розташування рекламного засобу, та 
ескіз рекламного засобу з конструктивним 
рішенням.
( Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 „Про 
затвердження типових правил розміщення 
реклами” п. 9)

8. Платність ( безоплатність ) 
видачі документа 
дозвільного характеру

Безоплатність

8.1 У разі платності: 
Нормативно-правові акти 
на підставі яких стягується 
плата (назва та реквізити 
нормативно-правового акту)

8.2 Розмір плаги -
8.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати
9. Строк, протягом якого 

видається документ 
дозвільного характеру

Реєстрація заяви -  3 дні; рішення про 
встановлення пріоритету за заявником та видача 
2-х примірників дозволу -  5 днів; пріоритет 
заявника на місце розташування рекламного 
засобу -  3 місяця; протягом 15 робочих днів з дати 
одержання робочим органом оформлених 2-х



примірників дозволу розглядається заява, робочий 
орган готує та подає виконкому пропозиції та 
проект рішення. Виконком протягом 5 робочих 
днів з дати одержання зазначених пропозицій 
приймає рішення про Надання дозволу або про 
відмову у його наданні.
(Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 „Про 
затвердження типових правил розміщення 
реклами” п.п. 10 -  20)

10. Вичерпний перелік підстав 
для відмови у надання 
документа дозвільного 
характеру

1. Оформлення поданих документів не відповідає 
встановленим вимогам;
2. У поданих документах виявлено завідомо 
неправдиві відомості.
(Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067 „Про 
затвердження типових правил розміщення 
реклами” п. 22)

11. Строк дії документа 
дозвільного характеру ( 
необмеженість строку)

до 5 років
(Постанова КМУ від 29.12.2003 № 2067„Про 
затвердження типових правил розміщення 
реклами” п. 23)

12. Необхідність проведення 
експертизи ( обстеження ) 
об'єкта, на який видається 
документ дозвільного 
характеру

13. Платність ( безоплатність ) 
проведення експертизи 
(обстеження)

Безоплатно

У разі платності:
13.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 
плата ( назва та реквізити 
нормативно-правового акту )

13.2 Розмір плати проведення 
експертизи ( обстеження)

-

13.3 Розрахункові рахунки для 
внесення плати

-

14. Примітки



Схема порядку надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами


