
№ п/п

Назва 

адміністративної 

послуги (згідно 

законодавчих актів)

Правові підстави для надання адміністративної 

послуги та встановлення розміру плати за її надання 

(із зазначенням статті, пункту тощо)

Найменування 

суб'єкта надання 

адміністративної 

послуги

Центральний орган виконавчої влади, який 

делегував повноваження щодо видачі 

зазначеної послуги

1. Видача ліцензії на 

імпорт  товарів

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";  

Закон України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 

362 "Про встановлення розміру збору за видачу 

експортних (імпортних) ліцензій" (пункт 1); 

щорічна постанова Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню, та квот”; 

наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції 

від 01.04.2004 № 122 “Про затвердження Порядку 

розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності”; 

наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi 

України вiд 11 червня 2013 року  № 621 "Про 

затвердження iнформацiйних карток деяких 

адмiнiстративних послуг у сферi зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi, що надаються Мiнiстерством економiчного 

розвитку i торгiвлi України".

Розмір плати: у режимі неавтоматичного ліцензування - 

780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 

гривень.

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу обласної 

державної адміністрації

Міністерство економіки України 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ Тернопільської обласної державної адмінінстрації



2. Видача ліцезії на 

експорт товарів

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

Закон України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 

362 "Про встановлення розміру збору за видачу 

експортних (імпортних) ліцензій" (пункт 1); 

щорічна постанова Кабінету Міністрів України “Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 

підлягає ліцензуванню, та квот”; 

наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції 

від 01.04.2004 № 122 “Про затвердження Порядку 

розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності”; 

наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi 

України вiд 11 червня 2013 року  № 621 "Про 

затвердження iнформацiйних карток деяких 

адмiнiстративних послуг у сферi зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi, що надаються Мiнiстерством економiчного 

розвитку i торгiвлi України".

Розмір плати: у режимі неавтоматичного ліцензування - 

780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування - 220 

гривень.

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу обласної 

державної адміністрації

Міністерство економіки України 

3. Реєстрація договорів 

(контрактів) про 

спільну інвестиційну 

діяльність за участю 

іноземного інвестора, 

шляхом видачі картки 

державної реєстрації 

договору (контракту)

Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестційну діяльність за 

участю іноземного інвестора, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112 

За державну реєстрацію договору (контракту)  про  

спільну інвестиційну діяльність   справляється   плата   у  

розмірі  шести неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, встановлених на день реєстрації (пункт 10 

Положення).

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу обласної 

державної адміністрації

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та 

торгівлі України



4. Видача дубліката 

картки державної 

реєстрації договору 

(контракту) у разі її 

втрати (знищення)

Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за 

участю іноземного інвестора, затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112

За видачу дубліката картки державної реєстрації 

договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 

відсотків суми плати за державну реєстрацію договору 

(контракту) про спільну інвестиційну діяльність, 

встановленої на день подання заяви про видачу 

дубліката зазначеного документа (пункт 13 Положення).

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу обласної 

державної адміністрації

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та 

торгівлі України

5 Видача  дозволу на 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів у 

межах природно-

заповідного фонду 

загальнодержавного 

значення

1. Закон України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації 

повноважень органів виконавчої влади у сфері екології 

та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”, 

ст. 4, 5;

2. Закон України „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”;

3. Закон України „Про природно-заповідний фонд 

України” ст. 91;

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 

16.05.2014  № 523-р ,,Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг” зі змінами;

5. Постанова  Кабінету Міністрів України від 10.08.1992  

N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення  

лімітів використання ресурсів загальнодержавного 

значення" (зі змінами) п.п.2, 4

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України  



6 Видача дозволу на 

спеціальне 

використання 

немисливських видів  

тварин

Постанова  Кабінету Міністрів України від 10.08.1992  

N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення  

лімітів використання ресурсів загальнодержавного 

значення" п.9

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України  

7 Видача дозволу на 

відстріл вовка, лисиці, 

бродячих собак та 

котів, а також на 

селекційний вибірковий 

діагностичний відстріл 

мисливських тварин для 

ветеренарно-санітарної 

експертизи у межах 

територій та обєктів 

природно-заповідного 

Постанова  Кабінету Міністрів України від 10.08.1992  

N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення  

лімітів використання ресурсів загальнодержавного 

значення"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

8 Погодження видачі 

районними радами 

дозволів на спеціальне 

використання 

природних рослинних 

ресурсів місцевого 

Закон України „Про природно-заповідний фонд 

України” ст. 91 

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

9 Погодження проєктів 

організації та розвитку 

лісового господарства

Ст.48 Лісового кодексу України Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

10 Погодження 

розрахункових лісосік

Наказ Міністерства охорони  навколишнього 

природного середовища України від 05.02.2007  №38   

„Про затвердження Інструкції про порядок погодження 

та затвердження розрахункових лісосік” Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 21.02.2007  за № 

160/13427

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

11 Погодження переліку 

заходів з поліпшення 

санітарного стану лісів 

Санітарні Правила в лісах України, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 

№ 555 (зі змінами внесеними Постановою Кабінету 

Міністрів україни від 26.10.2016 №7560)

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України



12 Погодження виділення 

особливо-захисних 

ділянок 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 

733 "Про затвердження Порядку поділу лісів на 

категорії" 

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

13 Погодження додаткової 

заготівлі деревини під 

час проведення рубок 

головного користування 

в межах не 

використаного за 

попередні роки обсягу 

діючої розрахункової 

Постанова Кабінету Міністрів україни від 23.05.2007 № 

761 "Порядок спеціального використання лісових 

ресурсів" п. 10

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

14 Погодження 

відстрочення заготівлі 

та вивезення деревини у 

випадку стихійних або 

інших причин, що 

унеможливлюють 

заготівлю та вивезення 

деревини

Постанова кабінету міністрів україни від 23.05.2007 № 

761 "Порядок спеціального використання лісових 

ресурсів" п.51

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

15 Погодження проєктів 

організації та розвитку 

мисливського 

господарства

Закон України "Про мисливське господарство і 

полювання"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

16 Погодження лімітів 

використання 

мисливських тварин 

віднесених до 

державного 

Закон України "Про мисливське господарство і 

полювання" ст.16

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

17 Погодження строків 

полювання та порядку 

його ддійснення, а 

також норм добування 

мисливських тварин

Закон України "Про мисливське господарство і 

полювання" ст.19

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

18 Погодження пропускної 

спроможності 

мисливських угідь при 

полюванні на зайця-

русака

 Закон України „Про мисливське господарство та 

полювання” ст.27

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України



19 Видача дозволу на 

викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними 

джерелами

1. Закон України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності";

2. Закон України "Про охорону атмосферного повітря" 

ст. 11;

3. Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення кількості 

документів дозвільного характеру";

4. Закон України "Про оцінку впливу на довкілля";

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.03.2002р. № 302 "Про затвердження порядку 

проведення та оплати робіт, пов̓язаних з видачею 

дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку 

підприємств, установ, організацій та громадян-суб̓єктів 

підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи";

6. Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108 

"Про затвердження інструкції про загальні вимоги до 

оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги 

викидів, для отримання дозволу  на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 

організацій та громадян-підприємців", зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 № 

341/12215

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

20 Видача дозволу на 

здійснення операцій у 

сфері поводження з 

відходами 

1. Закон України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності";

2. Закон України "Про відходи" ст.20

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України



21 Реєстрація декларації 

про відходи

1. Закон України "Про адміністративні послуги";

2. Закон України "Про відходи" ст.17;

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 

№ 118 "Про затвердження Порядку подання декларації 

про відходи та її форми";

4. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів 

України від 18.05.2016 № 186 "Про затвердження 

Порядку функціонування електронної системи 

здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з 

відходами"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

22 Погодження технічних 

паспортів відходів

1. Закон України " Про відходи" ст. 20, 26;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.08.1999р. № 2034 "Про затвердження порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

23 Затвердження паспорта 

місць видалення 

відходів

1. Закон України "Про відходи" ст.28;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 

03.08.1998р. № 1216 "Про затвердження порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів";

3. Наказ Міністерства охорони навколишнього 

прородного середовища та ядерної безпеки України від 

14.01.1999р. № 12 "Про затвердження Інструкції про 

зміст і складання паспорта місць видалення відходів.

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

24 Затвердження 

реєстрових карт об̓єків 

утворення, оброблення 

та утилізації відходів 

1. Закон України " Про відходи" ст.27;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 

31.08.1998р. № 1360 "Про затвердження Порядку 

ведення реєстру об̓єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів";

3. Наказ Міністерства охорони навколишнього 

прородного середовища та ядерної безпеки України від 

17.02.1999р. № 41 "Про затвердження форми реєстрової 

карти об̓єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів та Інструкції щодо її складання"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України



25 Погодження проєктів 

зон санітарної охорони 

водних об̓єктів 

1. Водний кодекс України ст.93;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 

18.12.1998р. № 2024 "Про правовий режим зон 

санітарної охорони водних об̓єктів"

Управління екології та 

природних ресурсів 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство екології та природних ресурсів 

України

26 Видача документів про 

освіту

Наказ Міністерства освіти і науки України від 

13.08.2007 №737 "Про викладання в новій редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12. 

2003 № 811"Про затвердження Положення про ІВС 

"Освіта" та Порядку замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту державного зразка" пункт 1.2.9

Управління освіти і 

науки обласної 

державної адміністрації, 

Регіональний центр по 

замовленню та  видачі 

персоніфікованих 

документів для освітніх 

закладів області 

Міністерство освіти і науки України

27 Атестація лікарів Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного 

професійного розвитку лікарів", пункт 6 Порядку 

проведення атестації лікарів 

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної адміністрації

Міністерство охорони здоров’я України 

28 Атестація молодших 

спеціалістів з медичною 

освітою

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

23.11.2007 року № 742 "Про атестацію молодших 

спеціалістів з медичною освітою", пункт 1.12, 1.15 

Положення про атестацію молодших спеціалістів з 

медичною освітою

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної адміністрації

Міністерство охорони здоров’я України

29 Акредитація лікувально-

профілактичних 

закладів області 

первинного та 

вторинного рівнів 

надання медичної 

допомоги

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 

1997 р. року №765 "Про затвердження Порядку 

акредитації закладу охорони здоров’я" (із змінами), 

пункт 3 Порядку акредитації закладу охорони здоров’я;      

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

14.03.2011 року №142 "Про вдосконалення акредитації 

закладів охорони здоров’я" (із змінами)

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної адміністрації

Міністерство охорони здоров’я України

30 Проведення спеціальної 

перевірки відомостей 

щодо стану здоров’я 

осіб, які претендують 

на зайняття посад, 

пов’язаних із 

виконанням функції 

держави або місцевого 

самоврядування

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 

171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального та 

особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України", підпункт 

6 пункту 9 Порядку

Управління охорони 

здоров’я обласної 

державної адміністрації

Міністерство охорони здоров’я України



31

Видача ліцензій на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

виробництва теплової 

енергії, 

транспортування 

теплової енергії 

магістральними та 

місцевими 

(розподільчими) 

тепловими мережами, 

Закон України „Про ліцензування господарської 

діяльності (зі змінами) ст.14 

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2015 року № 609 „Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України (зі 

змінами).  

Обласна державна 

адміністрація 

Департамент 

архітектури, 

містобудування, 

житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження

Національна комісія, що  здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг

32

Видача ліцензій на 

провадження 

господарської 

діяльності з 

централізованого 

водопостачання та 

централізованого 

водовідведення

Закон України „Про ліцензування господарської 

діяльності (зі змінами) ст. 14 

постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2015 року № 609 „Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України (зі 

змінами).  

Обласна державна 

адміністрація 

Департамент 

архітектури, 

містобудування, 

житлово-комунального 

господарства та 

енергозбереження

Національна комісія, що  здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг

33

Видача кандидатам в 

усиновлювачі 

направлень для 

знайомства з дитиною, 

яка підлягає 

Постанова КМУ № 905 від 08.10.2008 "Про 

затвердження Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей"

Служба у справах дітей 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації

Міністерство соціальної політики України

34 Реєстрація статуту 

релігійної громади

Частина 1 статті 14 Закону України "Про свободу совісті 

та релігійні організації"

Ообласна державна 

адміністрація, 

управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України

35 Реєстрація статуту 

релігійної громади (в 

новій редакції)

Частина 2 статті 14 Закону України "Про свободу совісті 

та релігійні організації". 

Обласна державна 

адміністрація, 

управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України

36 Погодження релігійної 

діяльності 

Частина 4 статті 24  Закону України "Про свободу 

совісті та релігійні організації". 

Обласна державна 

адміністрація, 

управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

Міністерство культури та інформаційної 

політики України



37 Державна реєстрації 

створення юридичної 

особи – релігійної 

організації

Абзац 2 пункту 14 статті 1 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань". (стаття 36 

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань")

Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

національностей 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство юстиції України

38 Державна реєстрація 

змін до відомостей про 

юридичну особу – 

релігійну організацію, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

Частина 1 статті 36 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань"

Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

національностей 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство юстиції України

39 Державна реєстрація 

включення відомостей 

про юридичну особу – 

релігійну організацію, 

статут якої 

зареєстровано до 01 

січня 2013 року, 

відомості про яку не 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

Стаття 36 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань"

Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

національностей 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство юстиції України

40 Видача витягу з 

Єдиного державного 

реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських формувань

Частина 4 статті 36 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань"

Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

національностей 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство юстиції України



41 Видача документів, що 

містяться в 

реєстраційній справі 

відповідної юридичної 

особи – релігійної 

організації

Частина 4 статті 36 Закону України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань"

Управління з питань 

внутрішньої політики, 

релігій та 

національностей 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство юстиції України

42 Видача 

(переоформлення та 

анулювання) висновків 

з погодження проектів 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

1.Закон України "Про охорону культурної спадщини";

2.Закон України "Про охорону архіологічної спадщини";

3. Земельний кодекс України

Управління культури 

обласної державної 

адміністрації

Міністерство культури та інформаційної 

політики України

43 Проведення  державної 

атестації дитячих 

закладів оздоровлення 

та відпочинку і 

присвоєння їм 

відповідної категорії

1.Стаття 34 Закону України "Про оздоровлення та 

відпочинок дітей"

2. Пункт 4 Порядку проведення державної атестації 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і 

присвоєння їм відповідних категорій, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 

№ 426

3. Накази Міністерства соціальної політики України Про 

затвердження Типового положення про атестаційну 

комісію з проведення державної атестації дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку від 23.05.2016  № 

545, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 

спорту від 15 вересня 2016 року № 1029 «Про 

затвердження Критеріїв присвоєння дитячому закладу 

оздоровлення та відпочинку відповідної категорії»

Управління сім'ї та 

молоді обласної 

державної адміністрації

Міністерство соціальної політики України

44 Надання згоди на виїзд 

дітей за кордон на 

відпочинок та 

оздоровлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 

2005 року № 1251 «Про затвердження Порядку 

організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення»

Управління сім'ї та 

молоді обласної 

державної адміністрації

Міністерство соціальної політики України



45 Видачі дозволів на 

розміщення зовнішньої 

реклами поза межами 

населених пунктів

1. Закон України „Про рекламу”, Закону України „Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, 

Закон України „Про адміністративні послуги”;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 

2012 р. № 1135 ( із змінами) „Про затвердження 

Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів”;

3. Розпорядження голови Тернопільської обласної

державної адміністрації від 11 травня 2017 року №267-

од „Про затвердження Порядку надання дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених 

пунктів в Тернопільській області”

Управління 

регіонального розвитку, 

інфраструктури та 

дорожнього 

господарства обласної 

державної адміністрації


