Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бориславської міської ради
від ___________ 2022 № ___



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді
 (назва адміністративної послуги)
відділ архітектури та містобудування  управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкт надання  адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1.
Центр надання адміністративних послуг (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)
Відділ  надання адміністративних послуг Бориславської міської ради
82300 Львівська область, м. Борислав, 
вул.Шевченка ,42 
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – 800 - 1600
вівторок – 800 - 2000
п’ятниця – 8 00 - 1500
субота,неділя та святкові дні: вихідний 
Робота центру ведеться без обідньої перерви.
Телефон: (03248) 42025, 
електронна адреса: cnap.boryslav@gmail.com,
веб-сайт: e-services.loda.gov.ua

Віддалені місця для роботи адміністраторів відділу  надання адміністративних послуг Бориславської міської ради:
с.Попелі,вул..Франка І.,16а, 82184
с.Ясениця-Сільна, вул.Олексовської,1, 82183
с.Уріж ,вул.Лесі Українки,1, 82124
понеділок-четвер: 08:00-17:00
п’ятниця: 08:00-16:00
субота, неділя та святкові дні: вихідний
2.
Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту)
Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
82300, м.Борислав, вул.Шевченка,42
Понеділок - четвер з 8:00-17:00
 обідня перерва з 12:00- 12:.45 
П’ятниця з 8:00- 16:00
обідня перерва з 12:00- 13:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
Тел. (03248)50835  /Е-mail: boryslav.ukv@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3.
Закони України
-п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
-ст.28 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, 
-Закону України “Про основи містобудування в Україні”,
 -„Про благоустрій населених пунктів”, “Про рекламу”, 
-“Про охорону культурної спадщини”,
-“Про адміністративні послуги» 
4.
Акти Кабінету Міністрів України
-Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”,
 -Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності»,
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області»
5.
Акти центральних органів виконавчої влади
-
6.
Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
Правила благоустрою та порядку утримання території міста Борислава затверджених рішенням Бориславської міської ради від 17.06.2010 року №1137 в редакції відповідно до рішення Бориславської міської ради від 19.06.2014 року №1421»
Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді затверджений рішенням Бориславської міської ради від 27.01.2022 року №864
Умови отримання адміністративної послуги
7.
Підстава для отримання
Заява юридичної чи фізичної особи
8.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них
1. Заява на ім’я начальника відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради.
2.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
3.Копія документа, що засвідчує право власності (оренди) приміщення (будівлі), у якому здійснюється господарська діяльність.
4. Копія свідоцтва про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на вивісці).
5.Копія технічного паспорта власного (орендованого) приміщення (будівлі).
6.Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) або паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у двох примірниках (кольоровий друк), який повинен визначати основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання, колористику, тощо).
7.Дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини (управління охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування), щодо встановлення вивіски (у разі наміру розмістити вивіску в межах історичного ареалу міста/сіл, в межах зони охорони пам’ятки, в межах території пам’ятки, на пам’ятці архітектури). 
8.Технічну документацію, яка підтверджує надійність конструкції для дахових вивісок та тих, що будуть розміщуватись в зонах підвищеного негативного впливу зовнішніх факторів (вітер, опади, сонячне випромінювання, тощо).
9.
Спосіб подання документів

Письмова заява та документи, що додаються до неї подаються адміністратору відділу надання адміністративних послуг
10.
Платність (безоплатність) надання 
безоплатно 
11.
Строк надання 
30 календарних днів
12.
Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги
Невідповідність вимогам поданих документів.
Виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
 Отримано відмову у видачі дозволу щодо встановлення вивіски від відповідного органу охорони культурної спадщини;
Фасад будівлі перебуває у незадовільному чи аварійному стані.
13.
Результат надання адміністративної послуги
 Лист відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської міської ради про узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски).
14.
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто або поштою 
15.
Примітка

















 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Розміщення малих архітектурних форм (вивісок) 
в Бориславській міській територіальній громаді


№н\п
Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія
(В, У, П, З)
Термін виконання (днів)
1.
Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, формування дозвільної справи, занесення даних до реєстру
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
1 дня
2.
Передача пакету документів заявника у відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В
Протягом
1 - 2 дня
4.
Подання пакету документів на розгляд робочої групи
Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом 
2 - 15 дня

5.
Прийняття рішення робочою групою
Голова робочої групи
П
Протягом  15-16 дня
6.
Підготовка листа відділом архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури про відповідність/невідповідність  Порядку
Начальник відділу архітектури та містобудування
В 

Протягом  16-21 дня
7.
Внесення в реєстр узгоджених паспортів відділом архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних 
відносин та архітектури
Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом  21 – 27 дня

8.
Передача зареєстрованого листа
адміністратору  відділу надання адміністративних послуг 
Начальник відділу архітектури та містобудування
В
Протягом
27-28 дня
9.
Видача листа 
адміністратор відділу надання адміністративних послуг
В

З 29 дня
Загальна кількість днів надання послуги -                                                30 календарних днів
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -                         30 календарних днів

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 – затверджує

Лист узгодження / неузгодження у прийнятті даного рішення може бути оскаржено заявником у суді, в встановленому законом порядку.



