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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu_______ 2014 roku 

ІК-31/08 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/01 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFARMACYJNA 

Udzielanie zezwolenia na umieszczenie reklamy koncertowej  

i reklamy targów na towary i usługi 
Оryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania  
 

Wykonano: Uzgodnionо: Zatwierdzono: 
Wykonujący obowiązki dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa 

 

_______________ W. G. Gajdar 

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys  

Мer miasta 

 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  
"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___   "_________ 2014 r. 

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1. Wniosek o udzielanie zezwolenia na umieszczenie reklamy 

koncertowej i reklamy targów na towary i usługi (wypełnia 

się według wzoru). 

2.Kopia zaświadczenia o rejestracji dla osób prawnych 

(poświadczona kopia). 

3.Poświadczona kopia paszportu (dla osób fizycznych –

przedsiębiorców prywatnych). 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 
5 Wymagane opłaty  Brak. 

6 Termin załatwienia sprawy 10 dni robocze. 

7 Wynik świadczenia usługi Zezwolenie na umieszczenie reklamy koncertowej reklamy 

targów na towary i usługi. 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna 1. Ustawa Ukrainy o reklamie. 

2. Rozporządzenie nr 2067 GMU z dnia 29 grudnia 2003 r.  

o sadach umieszczenia reklamy zewnętrznej. 

3.Uchwała nr 657 Komitetu wykonawczego Iwano-

Frankowskiej Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 o zasadach umieszczenia reklamy zewnętrznej w Iwano-

Frankowsku.  

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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