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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 (по видачі погодження на розміщення рекламоносіїв (на турнікетах, штендери))
(назва адміністративної послуги)

Управління патрульної поліції в Тернопільській області
Департаменту патрульної поліції

(назва суб’єкта надання адміністративних послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання 
адміністративних послуг, в якому 
здійснюється обслуговування 
суб’єкта звернення

Центр  надання  адміністративних  послуг 
Тернопільської міської ради

1. Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 
послуг

м.  Тернопіль,  вул.  Князя  Острозького  6, 
46000

2. Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адміністративних послуг

понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00 
год.;
вівторок – з 11.00 до 20.00 год.;
п’ятниця, субота  - з 8.00 до 15.00 год

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

тел.(0352) 40-41-92
електронна пошта: cnapternopil  @  meta  .  ua  
веб-сайт Тернопільської міської ради
www  .  rada  .  te  .  ua  

Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг
4 Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративних 
послуг

м. Тернопіль, вул. Котляревського 24, 46000

5. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративних послуг 

щодня,  крім  вихідних  і  святкових  днів,  з 
09.00 до 17.45 (напередодні вихідних днів - 
з  09.00 до  16.45 і  святкових  –  з  09.00 до 
15.45) з перервою на обід з 13.00 до 13.45 

6. Телефон/факс (довідка), 
адреса електронної пошти та 
веб-сайт суб’єкта  надання 
адміністративних послуг

тел.  (0352)  27-13-26,  адреса  електронної 
пошти – bdr  .  ternopil  @  patrol  .  police  .  gov  .  ua  , веб-
сайт  Департаменту  патрульної  поліції 
http://patrol.police.gov.ua/

mailto:cnapternopil@meta.ua
mailto:bdr.ternopil@patrol.police.gov.ua
http://www.rada.te.ua/


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України ст.16 Закону України «Про рекламу»

від 03.07.1996р. 
ст.38  Закону  України  «Про  автомобільні 
дороги» від 09.04.2014р.

5. Акти Кабінету Міністрів 
України

Типові правила розміщення
зовнішньої реклами затверджені
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003р № 2067;
 Постанова Кабінету Міністрів України № 
198  від  30.03.1994р  «Про  затвердження 
Єдиних  правил  ремонту  і  утримання 
автомобільних  доріг,  вулиць,  залізничних 
переїздів,  правил  користування  ними  та 
охорони»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 
10.10.2001р  №  1306  «Про  Правила 
дорожнього руху України».

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Департаменту патрульної поліції від 
29  грудня  2017р.  №  6433  «Про 
затвердження  Положення  про  Управління 
патрульної поліції в Тернопільській області 
Департаменту патрульної  поліції»

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Розміщення зовнішньої реклами.

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги, а також вимоги до 
них 

• Заява встановленого зразка;
• фотокартка  або  комп'ютерний  макет 

місця  (розміром  не  менш  як  6х9 
сантиметрів),  на  якому  планується 
розташування рекламного засобу;

• ескіз  рекламного  засобу  з 
конструктивним рішенням;

• копію  заяви  розповсюджувача 
рекламоносія, подану в   комунальне 
підприємство  Тернопільської  міської 
ради «Парк загребелля».

10. Порядок та спосіб подання Заява з пакетом документів подається в 



документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

ЦНАП особисто/уповноваженою 
особою(за дорученням).

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безкоштовно.

12. Строк надання 
адміністративної послуги

5 робочих днів

13. Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 
послуги

- відсутність необхідних документів;
-    невідповідність місця розміщення 
рекламної конструкції вимогам чинних 
нормативних документів;

    -    віднесення ділянки вулиці чи дороги 
до аварійно-небезпечної  ділянки або 
місця концентрації ДТП.

14. Результат надання 
адміністративної послуги

Погодження на розміщення рекламо носіїв.

15. Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто суб’єктом звернення / 
уповноваженою особою (за дорученням)
або надсилається засобами поштового 
зв’язку.

16. Примітка -




