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АДIИIНIСТРАТИВНОI ПО СЛУГИ

випробувальних" вимiрювальних робiт на пiдприсмствах" в установах"
органiзацiях, дiяльнiсть яких пов'язана з використанням бiологiчних агентiв,

хiмiчноi сировини
неiонiзуючого випромiнювання i радiоактивних речовин

(назва адмiнiстративноi послуги)
Головне управлiння Держпродспоживслужби в Киiвськiй областi.

(найменування субОекта надання адмiнiстративних послуг)

!

Iнформацiя ня адмiнiстративних послуг
Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг, в якому здiйснюеться
обслуговування суб' екта

Щентр надання адмiнiстративних
послуг Обухiвсъкоi MicbKoi ради

КиIвська область, м. Обухiв,
вул. Каштанова, 1З

Iнформацiя щодо режиму
роботи суб'скта надання
адмiнiстративноi послуги

Щентр надання адмiнiстративних
послуг Обухiвськоi MicbKoi ради

Понедiлок, середа, четвер
з 8:00 до 16:00

BiBTopoK з 08:00 до 20:00
П'ятниця з 08:00 до 15:45

недiля - вихiдний
Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та веб-сайта
суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

Тел: (04572) 6 42 07

E-mail : admin@obciti.gov.ua

Iнформацiя про суб' екта надання адмiнiстративноi послуги

Мiсцезнаходження
суб'екта надання
адмiнiстративноi
послуги

Головне управлiння
,Щержгrродспоживслужби в Киiвськiй

областi (0В 1 3 S,Kui|BcbKa обласmь,
м. В uъuне в е, вул. Б алуко ва, 2 2 ), через

Обухiвське районне управлiння
(0В700, KutBcbKa обласmь, м. Обухiв,

вул. Тельпtана, I3)



5 Iнформацiя щодо режиму
F Fq

роOоти суO,екта надання
адмiнiстративноi послуги

Головне управлiння
.Щержпродспоживслужби

в Киiвськiй областi
Понедiлок - четвер з 09:00 до 18:00
П'ятниця з 09:00 до 1б:45
Обiдня перерва з 13:00 до 13:45

Обухiвське районне управлiння
Понедiлок - четвер з 09:00 до 18:00
П'ятниця з 09:00 до 16:45
Обiдня перерва з 13:00 до 1З:45

6 Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та веб-сайта
суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

u@dpssko.gov.ua
www.oblvet.org.ua

(044) 406_38_13

(0457б) 5-15_33
barishivka@dpssko. gоч.uа

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання адмiнiстративнЬi послуги
,/ Закони Украiни Закон УкраiЪи <Про дозвiльну

систему у сферi господарськоi
дiяльностi>;
Закон Украiни кПро адмiнiстративнi
послуги);
Закон Украiни <Про Перелiк
документiв дозвiльного характеру у
сферi господарськоi дiяльЁостi(п. 53);
Закон Украiни <Про забезпечення
санiтарного та епiдемiчного
благополуччя населеннrI> (ст. 23).

8 Акти Кабiнету MiHicTpiB
УкраIни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 10.09.2014 М 442 <Про
оптимiзацiю системи центр€tльних
органiв виконавчоi влади>;
Постанова Кабiнету MiHicTpiB вiд
02.09.2015 J\b 667 <Про затвердження
Положення про Щержавну службу
УкраiЪи з питань безпечностi
харчових продуктiв та захисту
споживачiв>>;
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 06.04.20|6 JФ 260-р
кПитання,.ЩержавноТ спужби УкраIни
з питань безпечностi харчових
продуктiв та захисту споживачiв>>.

9 Акти центральних органiв
виконавчоi влади

накази МОЗ Украiни вiд 02.02.2005
}lb 54 <Про затвердження державних
санiтарних правил <OcHoBHi



caHiTapHi правила забезпечення

радiацiйноi безпеки УкраiЪп>,
зареестрований в Мiн'юстi
20.05.2005 J\b 552110832; вiд
04.06.2007 Ng 294 кПро затвердження

,Щержавних санiтарних правил i норм
<Гiгiенiчнi вимоги до влаштування та
експлуатацiТ рентгенiвських
кабiнетiв i проведення

рентгенологiчних процедур),
зареестрований в Мiн'юстi
07.11 .2007 Ns 125611452З.

10 Акти Мiсцевих органiв
виконавчоi влади/органiв
мiсцевого самоврядування

умови отримання адм нiстративноi послуги
11 Пiдстава для одержання

адмiнiстративноi послуги
Виконання вимог Законiв Украiни
<Про забезпечення санiтарного та
епiдемiчного благополуччя
населення>>, <<Про Перелiк
документiв дозвiльного характеру у
сферi господарськоi дiяльностi>>.

|2 Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги, а
також вимоги до них

Змва до Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Киiвськiй
областi на отримання
адмiнiстративноi послуги;
опис наданих документiв -
вiдповiдно до вимог ЩСанПiН6.6.3-
150-2007 кГiгiенiчнi вимоги до
влаштування та експлуатацii
рентгенiвських кабiнетiв i
проведення рентгенологiчних
процедур) (для установ, що
проводять роботи з використанням
рентгенiвського медичного
обладнання), або ДСП 6.t77 -2005-09-
02 <OcHoBHi caHiTapHi правила
забезпечення радiацiйноi безпеки
УкраТни> (для Bcix джерел
iонiзуючого випромiнювання, KpiM
медичного рентгенiвського
обладнання).

13 Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноТ
ПосJý/ги

Особисто суб'ектом звернення або
його законним представником,
поштою до центру надання
адмiнiстративних послуг, в якому
здiйснюеться обслуговування
суб'скта звернення.



|4 Платнiсть ( безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно

У разi плаmносmi:
t4.I Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стяryеться плата
|4.2 Розмiр та порядок внесення

плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

|4.з Розрахунковий рахунок для
внесення плати

15 Строк надання адмiнiстративноi
послуги

10 робочих днiв

|6 Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi
послуги

Подання суб' ектом господарювання
неповного пакета документiв,
необхiдних для одержання
документа дозвiльного характеру,
згiдно iз встановленим вичерпним
перелiком.
Виявлення в документах, поданих
суб' ектом господарювання,
недостовiрних вiдомостей.
негативний висновок за

результатами проведених експертиз
та обстежень.
Iншi пiдстави, якi передбаченi
чинним законодавством.

|7 Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача дозволу (санiтарного
паспорту) на роботи з

радiоактивними речовинами та
iншими джерелами iонiзуючого
випромiнювання в установах
Украiни; санiтарного паспорту на
право експлуатацii рентгенiвського
кабiнету (зберiгання та експлуатацii
пересувних i переносних (палатних)

рентгенiвських апаратiв); дозволу
(санiтарного паспорту) на постiйнi
перевезення,ЩIВ (радiоактивних

речовин i матерiалiв, пристроiв i
установок iз джерелами iонiзуючих
випромiнювань i радiоактивних
вiдходiв) спецiалiзованим
автотранспортом.

18 Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Особисто суб'ектом звернення або
його законним представником в
центоi надання адмiнiстративних



послуг, в якому здlиснюеться
обслуговування суб' екта звернення.

19 Примiтка Рiшення про вiдмову у видачi
дозволу може бути оскаржено у судi

у порядку адмiнiстративного
судочинства.




