
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
06.09.2018 № 474 

 
 
Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної 
послуги – видача (анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених пунктів Запорізької області 
 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частиною 1 статті 8 Закону України «Про адміністративні 
послуги»,  Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», статтею 38 Закону України «Про автомобільні 
дороги», статтею 16 Закону України «Про рекламу»,  постановами Кабінету 
Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження Типових 
правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів», від                   
30 січня 2013 року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної 
картки адміністративної послуги», розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 26 січня 2017 року № 21 «Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених 
пунктів Запорізької області», зареєстрованим в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Запорізькій області 30 січня 2017 року за № 3/1799, та з 
метою впорядкування діяльності, пов'язаної із розміщенням зовнішньої 
реклами поза межами населених пунктів Запорізької області, 
ЗОБОВ´ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 
1) інформаційну картку адміністративної послуги – видача (анулювання) 

дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 
Запорізької області (додається); 

2) технологічну картку адміністративної послуги –  видача (анулювання) 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів 
Запорізької області (додається). 

 

2. Доручити Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації: 



 2
1) підписувати дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів Запорізької області та письмові повідомлення про відмову у 
видачі дозволів; 

2) забезпечити розміщення технологічної та інформаційної карток 
адміністративної послуги –  видача (анулювання) дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Запорізької області на веб-
сайті Запорізької обласної державної адміністрації. 

 
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 10.11.2017 № 597 «Про 
затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної                 
послуги – видача (анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
поза межами населених пунктів Запорізької області». 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Скоблікова В.В. 
 

 
 
Голова          К. БРИЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


