
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням 61 сесії Кремінської 

міської ради 7 скликання 
від  «22» липня 2020 р. № 61/__ 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
(назва адміністративної послуги) 

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Етапи  послуги Відповідальна особа Дія 

 (В, У, 

П, З)* 

Строки виконання 

етапів (днів) 

1. Прийом, передача  документів 

до робочого органу, що 

подаються заявником або його 

законним представником для 

отримання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами.  

Адміністратор  Відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником 

необхідних 

документів. 

2. Реєстрація  заяви з доданими 

документами робочим органом  

(відділ житлово-комунального 

господарства та будівництва 

апарату виконавчого комітету 

Кремінської міської ради).   

Спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва апарату 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником 

необхідних 

документів. 

3. Робочий орган перевіряє місце 

розташування рекламного 

засобу, зазначене у заяві, на 

предмет надання на заявлене 

місце зареєстрованого в 

установленому порядку дозволу 

Спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва апарату 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В протягом двох 

робочих днів з дня 

реєстрації заяви 

4. Робочий орган надсилає у разі 

потреби документи на 

погодження розташування 

зовнішньої реклами  з 

відповідними організаціями.  

Спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва апарату 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В Не пізніше дня, що 

настає за днем 

одержання 

документів від 

заявника  

4. Робочий орган подає 

виконавчому органу ради 

пропозиції та проєкт 

відповідного рішення 

Спеціаліст відділу 

житлово-комунального 

господарства та 

будівництва апарату 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В протягом не більш як 

двох робочих днів з 

дати одержання від 

органів та осіб, з 

якими погоджується 

видача дозволу 

6. Виконавчий орган  Виконавчий  комітет З протягом одного 
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Кремінської міської ради 

приймає рішення про надання 

дозволу або про відмову у його 

наданні 

Кремінської міської ради робочого дня з дати 

одержання 

зазначених 

пропозицій 

7. Дозвіл або відмова у його 

видачі  

Адміністратор  Відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В видається не пізніше 

ніж протягом 

наступного робочого 

дня після прийняття 

відповідного 

рішення 

8. Оскарження                           У встановленому      порядку  

   * Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 

 


