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Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги

Найменування центру надання
адмiнiстративноi послуги, в
якому здiйснюеться
обслуговування суб'екта
звернення

Щентр надання qдмiнiстративних послуг
ОбухiвськоТ MicbKoT ради

1. Мiсцезнаходження офiсу
надання адмiнiстративноi
послуги

вул. Каштанова, 13, м. Обухiв,
КиiЪська обл., 08700

) Iнформацiя щодо режиму
роботи офiсу надання
адмiнiстративноi послуги

Вiдповiдно до цравил внутрiшнього
трудового розпорядку:
Щентр надання qдмiнiстративних послуг
Обухiвськоi MicbKoi р4ди
Пн., Ср. та Чт. з 8-00 до 1б-00;

Вт. з 8-00 до 20-00;

Пт. з 8-00 до 15-45

3. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та веб - сайт офiсу
надання адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання 4дмiнiстративних послуг
Обухiвськоi MicbKoi ради
Тел./фак с.: (0457 2) 6-42-07,

Електронна пошта : admin@obcit}r.gov.ua

Веб-сайт центру надання адмiнiстративноi
послуги
http : l l obuhiv-admin@ukr. net

сайт Головного управлiння

в Киiвсъкiй областi



.Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй
областi http ://oblvet. org.ua

НОРМативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноl
послуги

4. Закони Украiни Закони Украiни "Про ocHoBHi принципи та
вимоги до безпечностi та якостi харчових
продуктiв, ст. 2З,24,uflро дозвiльну систему
у сферi господарськоi дiяльностi", <Про
адмiнiстративнi послуги), ст. 8, <Про
Перелiк документiв дозвiльного характеру
у сферi господарськоi дiяльностi>.

5. Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украihи

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
11.1 1 .201-5 Ns 930 "Про затвердження
Порядку видачi експлуатацiйного дозволу,
форми експлуатацiйного дозволу та
визнанЕя такими, що втратив чиннiсть,
деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи"
Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 20 лютого 20|З р. Nч118 <Про
затвердженЕя Примiрного положення про
центр надання адмiнiстративних послуг)>
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 16 травня 2014 р. Nэ523-р <,Щеякi

питанЕя надання адмiнiстративних послуг
органiв виконавчоi влади через центри
надання адмiнiстративних послуг).

6. Акти центраJIьних органiв
виконавчоТ влади

Наказ MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства УкраiЪи вiд 10 лютого 20Lб

року NЬ 40

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого с€лмоврядування

Умовш отриманrrя адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Провадження дiяльностi оператором ринку,
що проводить дiяльнiсть, повОязану
з виробництвом таlабо зберiганням
харчових продуктiв тваринного походження

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi послуги,
а також вимоги до них

1. Заява.
2. Перелiк харчових продуктiв, якi
плануеться виробляти або зберiгати (далi-
перелiк).
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10. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi послуги

Заява та перелiк, подаються в одному
примiрнику особисто з€lявником або через

уповнов€Dкений ним орган чи особу, або

рекомендованим листом. ,,Щокументи що
под€lIоться для отримання експлуатацiйною
дозволу, повиннi бути засвiдченi пiдписом
особи заявника або уповнов€Dкеноi особи.
Оператор ринку несе вiдповiдальнiсть за
недостовiрнiсть iнформацii, зазначеноi в
заявi про отримання експлуатацiйного
дозволу та перелiку.

11. Гhlатнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

Платно.

У разi rutamHocmi:

11.1 Нормативно-правовi акти,
на пiдставi яких
стяryеться плата

Закон УкраiЪи "Про ocHoBHi принципи та
вимоги до безпечностi та якостi харчових
продуктiв" - ст. 23
Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
11.11.2015 J\b 930 "Про затвердження
Порядку видачi експлуатацiйного дозволу,
форми експлуатацiйного дозволу та
визнання такими, що втратив чиннiсть,
деяких постанов Кабiнету MiHicTpiB
Украiни".
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд
09.0б.2011 NЬ 64| "Про затвердження
перелiку платних адмiнiстративних послуг,
якi надаються .Щержавною службою з питань
безпечностi харчових продуктiв та зa>шсту
споживачiв, органаNIи та установами, що
напежать до сфери ii управлiння, i розмiру
плати за ix надання".

l1.2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
послуry

0,|7 мiнiмальноi заробiтноi плати у
мiсячному розмiрi, встановленоi законом на
1 сiчня кzulендарного року.
(Вйповiдно до розлiлу II Прикiнчевi та перехiднi подоженrrя п.4

Закоку Украiни <Про внесоння змiн до деякI,D( законодавчюс акгiв
Украiнш Ns|'774-19 вiд 06.12.2016 усгановлено, що мiнiмальна
заробiтна плата пiсля нафашlя чинностi цим Законом не

застосовусться дJIя розрахунку розмiру плати за надаrшя

адмiнiстративних посJrуг. ,Що внесоння змiн до законодавчI,D( та

iнших нормативно-прЕlвових акгiв Украihи щодо незастосування
мiнiмальноi заробiтноi плати дJIя розрахуrку розмiру плати за

наданЕЯ адмiнiстративЕих посJryг вона застосовуеться у розмiрi 1600

гривень).

Видача експлуатацiйного дозволу,
поновлення його дii здiйснюються протягом
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двох робочих днiв пiсля отримання
територiапьним органом компетентного

a.
органу пlдтвердження внесення вtдповtдноr
плати (адмiнiстративного збору)

11.3. Розрахунковий pa>ryHoк

для внесення плати
LleHTp надання адмiнiстративних послуг
Обухiвськоi MicbKoi рали
Отримувач: Обухiвська MicbKa отг220 1 2500

Рахунок: UA4389999803341 0987902 1 0|07 52

Код одержувач: 3785 1 055

Банк одержувач: Казначейство УкраiЪи
(ел. адм. подат.)

t2. Строк надання
адмiнiстративноi послуги

З0 календарних днiв х дЕя отримання
компетентним органом Bcix документiв

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi поспуги

1. Неподання документiв передбачених
частиною восьмою ст. 2З Закону Украiни
"Про ocHoBHi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв";

2. Недостовiрнiсть
з€}значених у поданих документах;

3. Невiдповiднiсть з€швлених
потужностей вимогам законодавства;

4. У разi якщо потужнiстю
е агропродовопьчий ринок, - оператором
ринку не створено умов для належноi
роботи лабораторii (не видiлено

у користування службових примiщень, об
лаштованих опаJIенням,, електрикою,
вентиляцiею, водопроводом з гарячою
i холодною водою, кана.rriзацiсю).

|4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Видача дозволу для провадження дiяльностi
пов'язаноi з виробництвом таlабо
зберiганням харчових продуктiв тваринного
походження

15. Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Видача або поновлення дii експлуатацiйного
дозволу здiйснюеться оператором ринку
пiсля пред'явленЕя документа про внесення
плати за його видачу або поновлення. Факт
отримання документа дозвiльного характеру
засвiдчуеться особистим пiдписом
керiвника юридичноТ особи, фiзичноi особи

- пiдприемця, фiзичноi або уповноваженоi
ним особи при пред'явленнi документа, що
засвiдчуе його особу.
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1б. | Примiтка Видача (вiдмова у видачi, переоформленЕя,
анулювання експлуатацiйного дозволу
здiйснюсться вiдповiдно до Закону УкраiЪи
<Про дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльностЬ>. Iнформацiя про
виданi дозволи вноситъся до реестру
вiдповiдно до наказу Мiнагрополiтики вiд
10 лютого 20|6 р. JФ40 <Про затвердження
Порядку ведення ресстру операторiв ринку
та потужностей, на якi видано
експлуатацiйний дозвiл>>, зареестрованого
в Мiн'юстi |2 березня 2016 року за
Ns 383/2851З.


