ЗАТВЕРДДУЮ
Нача.пьник Головного управлiння
,Щержпродспоживслужби
областi
MaTBieHKo
2020 р.

ТЕХНОЛОГItIНА КАРТКА

ЛЬ 5

з видачi експлуатацiйного дозволу для проваджешня дiяльностi на
потужпостях (об'сктах) з переробки неiстiвних продуктiв тваринного
походження.
з/п

Етапи послуги

Вiдповiдальна посадова Дiя TepMiH
особа
струкryрний
виконан

i

пiдроздiл

(в,

ня (днiв)

у,
п,
з)

1

Прийом пакету
документiв та його
реестрацiя

I]eHTp надання

адмiнiстративних послуг
ОбухiвськоТ MicbKoi р4ди
Обухiвсъке районне
управлiння
Головного управлiння

в

Протягом
1-го дня

.Щержпродспоживслужби
в КиiЪськiй областi (даrli-

районне управлiння)
2

J

4

Визначення TepMiHy
виконання та
вiдповiдальних
виконавцiв на piBHi
керiвникiв структурних
пiдроздiлiв
територi€tпьного органу
,Щержпродспоживслужби

начальник Головного
управлiння

Передача до виконання
пакету документiв
виконавцю структурного
пiдроздiлу
територiаJIьного органу

Головне управлiння
.Щержпродспоживслужби
в Киiвськiй областi

Вивчення наданого

Головне управлiння

в

Протягом
1-го дня

.Щержпродспоживсlryжби
в Китвськiй областi
MaTBieHKo о. В.

в

Протягом
1-го дня

в

Протягом

5

6

пакету на предмет
достовiрностi н4даних
вiдомостей

.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi

1-го дня

Пiдписання накЕrзу та
призначення державних
iнспекторiв ветеринарноi
медицини для
проведення
iнспектуванIIя
потужностей (об'ектiв) з
метою встановлення iх
вiдповiдностi
положенням Закону
УкраiЪи "Про
ветеринарну медицину",
ветеринарно-санiтарним
заходам та технiчним
регламентам
Перевiрка стану
здiйснення ветеринарносанiтарних заходiв на
потужностi (об'ектi)

нача.пьник Головного

Протягом
I-2 дня

управлiння
.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi

з

MaTBieHKo о. В.

Начатrьник районного

управлiння
Заскалета В. М.

Заступник

в

Протягом
2-3 дня

начаJIьника-

начаJIьник

7

Оформлення за
результатами перевiрки
вiдповiдного акту, в
якому зазначаеться стан
здiйснення ветеринарносанiтарних за>содiв,
а в разi, коли заходи не
здiйснюваlrися, детальний опис
виявлених порушень з
посиланням на
вiдповiдну вимоry
законодавства

8

Подання матерiалiв до
Головного управлiння
держпродспоживслужби

вiддilry
безпечностi харчових
продуктiв та ветеринарноi
медицини
районного
Третяк
В. I.
управлiння
Заступник начапьникавiддiлу в
начальник
харчових
безпечностi
продуктiв та ветеринарноi
медицини
районного
В. I.
Третяк
управлiння

Начагrьник районного

управлiння

в

Протягом
4-5 дня

Протягом
6-7 дня

9

10

в

Киiвськiй областi для
прийняття рiшення про
видачу дозволу чи
вiдмову в його видачi

Заскалета В. М.

Оцiнка прийнятностi
ризику та дотримання
ветеринарно-санiтарних
заходiв, передбачених
законодавством
органiзатором заходу

Головне управлiння
.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi

У разi невiдповiдностi
ветеринарно -

санiтарним заходам:
1 0. 1. Пiдготовка проекту
рiшення про вiдмову у
видачi дозволу
|0.2. Пiдписання
рiшення про вiдмову у
видачi дозволу

10.3. Реестрацiя та

направлення заявниковi
вiдмови у видачi дозволу

11

У разi вiдповiдностi
ветеринарно -

санiтарним заходам:
1

Головне

управлiння

,Щержпродспоживслужби
в Киiвськiй областi

нача.пьник Головного

управлiння

в

в

з

.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi
MaTBieHKo о. В.
Заступник нач€}пьниканач€Lльник вiддiлу
безпечностi харчових
продуктiв та ветеринарноi
медицини районного
управлiння Третяк В. I.

Головне

управлiння

.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi

в

в,
п

Протягом
7-го дня

Протягом
7-8 дня

Протягом
7-8 дня

Протягом
9-10 дня

Протягом
7-8 дня

1.1. Розгляд пакету

документiв та
пiдготовленого проекту
дозволу, вiзування
проекту дозволу

I|.2. Розгляд пакету
документiв та
пiдготовленого проекту
дозволу, пiдписання
дозволу
11.3. Реестрацiя

пiдписаного дозвоJry та
направлення його

нача.гrьник Головного

управлiння

з

Протягом
7-8 дня

.Щержпродспоживслужби
в Киiъськiй областi
MaTBieHKo о. В.
Заступник начаlrьниканачальник вiддiлу
безпечностi харчових

в

Протягом
9-10 дня

заявнику

продуктiв та ветеринарноi
медицини районного
управлiння Третяк В. I.
Зага.гlьна кiлькiсть днiв надання послуги
Загальна кiлькiсть днiв (передбачена законодавством)
YMoBHi позначклt: В - вuконуе; У - бере учасmь; П - поzоduсуе;
3 - заmверduсуе.
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