
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «14» лютого 2022 р.                    м. Біла Церква                                         № 90 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді щодо видачі, 

продовження, анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 02 лютого 2022 року № 127/01-07, відповідно до статті 19, 

Розділу XI Конституції України, статей 31, 37, 40, 52, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 222, 261-5, частини 3 статті 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про адміністративні послуги», 

Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 травня 2011 року № 559, Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 

липня 2021 року № 690, постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 

«Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», 

Положення про Службу містобудівного кадастру, затвердженого рішенням Білоцерківської 

міської ради від 01 березня 2012 року № 513-21-VI, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах 

населеного пункту», згідно з додатком 1. 

2. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах 

населеного пункту», згідно з додатком 2. 

3. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами», згідно з додатком 3. 

4. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Продовження строку дії дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами», згідно з додатком 4. 

5. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами», 

згідно з додатком 5. 

6. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради, що надається через Центр надання адміністративних послуг при 

Білоцерківській міській раді - «Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами», 

згідно з додатком 6. 

7. Управлінню адміністративних послуг Білоцерківської міської ради забезпечити 

оприлюднення інформаційних карток на офіційному сайті Білоцерківської міської ради. 
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8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                           Геннадій ДИКИЙ 


