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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇпослуги

Анулювання дозволу нарозміщення зовнішньоїреклами

Департаментархітектури та містобудування Микалаївськоїміської ради

Інформація про департамент з надання адміністративних послуг

Найменування центру
надання адміністративних
послуг, в якому
здійснюється
обслуговування суб”єкта
звернення

*

Департамент з надання адміністративних
послуг Миколаївської міської ради

Місцезнаходження центру
надання адміністративних
послуг

54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20
(перший поверх, 3 парадна)

'

5 Інформація щодо режиму
роботи центру надання
адміністративних послуг

Понеділок, вівторок, четвер: з 09:00 до
17:00
Середа: з 09:00 до 20:00,
П”ятниця- субота: з 09:00 до 16:00

] (без перерви на обід)

Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт центру надання
адміністративних послуг

7 >

(0512) 37-00-04, 37-02-35, 37-03-38
дерар©т1сгас1а30ула

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної

Закони України

послуги
Закон України «Про рекламу», стаття 16.

Акти Кабінету Міністрів
України

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами» від
29.12.2003р. М.! 2067.



Акти центральних органів
виконавчої влади

8- %Акти місцевих органів Рішення виконавчого комітету
виконавчої влади/ органів Миколаївської міської ради «Про

місцевого самоврядування затвердження Правил розміщення
зовнішньої реклами в м.Миколаєві» від
04.10.11 М 1015 (зі змінами та
доповненнями, внесеними- рішенням
виконавчого комітету Миколаївської
міської ради від 21.12.11 На 1355),
Містобудівні вимоги по розміщенню
рекламних засобів в м. Миколаєві
(рішення виконкому міської ради від
12.06.2015 Не 496)

Умови отримання адміністративної послуги

39. Підстава для одержання '- звернення суб'єкта господарювання із

адміністративної послуги заявою про анулювання дозволу;
- припинення юридичної особи (злиття,
приєднання, поділ, перетворення або
ліквідація),
- припинення підприємницької діяльності
ф1зичн01 особи підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та
документах, що додаються до неї,

;
; недостовірної інформації.

' 10. вичерпний перелік '- заява довільної форми;

документів, необхідних для - оригінал примірника дозволу на

отримання розшщення зовнтшньшреклами.

адміністративної послуги, а
:

також вимоги до них 1

11- Порядок та спосіб подання Документи подаються до державних
документів, необхідних для адміністраторів, які здійснюють прийом
отримання субєктів господарювання в приміщенні
адміністративної послуги Департаменту з надання адміністративних

послуг Миколаївської міської ради

12' Платність (безоплатність) іБезоплатно
надання адміністративної
послуги

; 1 Уразі платності:
' 12.1. Нормативно-правові акти,

на підставі яких стягується
плата



12-2- Розмір та порядок внесення
=плати (адміністративного ,

збору) за платну
'

адміністративну послугу
12.3- Розрахунковий рахунок -

для внесення плати
13- Строк надання ' 30 днів .

адміністративної послуги
'

14. Перелік підстав ДЛЯ Законами не встановлено
відмови у наданні
адміністративної послуги

15. Результат надання їАнулювання дозволу на розміщення .

адміністративної послуги ЗОВШШНЬШ реклами.

16- Способи отримання Особисто, або через уповноважену особу
відповіді (результату) за довіреністю в департаменті з надання

адміністративних послу Миколаївської

'
міської ради

17. Примітка


