ПАСПОРТ
ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
СТАНОМ НА 22.10.2014 РОКУ

1. Загальні дані
1.1. Дата створення
1.2. Назва, номер, дата розпорядчого
документу місцевого органу влади про
створення Дозвільного центру
1.3. Назва, номер, дата розпорядчого
документу місцевого органу влади про
затвердження порядку взаємодії
представників місцевих дозвільних
органів, які здійснюють прийом суб’єктів
господарювання в одному приміщенні
1.4. Назва, номер, дата розпорядчого
документу місцевого органу влади
про затвердження порядку взаємодії
місцевого дозвільного органу,
адміністратора, суб’єкта господарювання
та територіального органу спеціально
уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської
діяльності
1.5. Місцезнаходження

19 червня 2006 року
Закону країни «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності», Закон
України «Про адміністративні послуги»
Наказ
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі від 12.01.2012 №28
«Про затвердження Положення про
державного адміністратора і порядок його
взаємодії з регіональними, місцевими
дозвільними органами та суб’єктами
господарювання».
Наказ
Міністерства
економічного
розвитку і торгівлі від 12.01.2012 №28
«Про затвердження Положення про
державного адміністратора і порядок його
взаємодії з регіональними, місцевими
дозвільними органами та суб’єктами
господарювання».

Кобеляцька районна державна
адміністрація
1.6. Поштова адреса (у разі наявності)
39200, м. Кобеляки,
вул. Шевченка, 15/27, каб.8
тел/факс 3-23-33, kob_rda@adm-pl.gov.ua
1.7. Телефон, факс, електронна пошта
Півень Анна Анатоліївна – завідувач
1.8. Прізвище, ім’я, по батькові
сектору-державний адміністратор сектору
адміністратора(ів)
з питань організації діяльності центру
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
голови
райдерж1.9.Назва,
номер,
дата
розпорядчого Розпорядження
документу місцевого органу влади про адміністрації від 26.07.2012 №51 -ОС
призначення (покладання обов’язків) «Про переведення Півень А.А.»
адміністратора(ів)
Web: http://kobelyaki.adm-pl.gov.ua
1.10. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет
(у разі наявності)
Щоденно з 800-1715, крім вихідних та
1.11. Розклад роботи
святкових днів.
Перерва на обід з 1200-1300.

1.12. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та
контактний телефон особи, яка
відповідає за роботу Дозвільного центру,
та керівника відповідної РДА / МВК, що
відповідає за діяльність Дозвільного
центру

Півень Анна Анатоліївна – завідувач
сектору-державний адміністратор сектору
з питань організації діяльності центру
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації, 3-23-33;
Терновий Іван Костянтинович – голова
районної державної адміністрації.

1.13. Кількість населення територіально адміністративної одиниці, в якій
cтворено Дозвільний Центр
1.14. Кількість юридичних та фізичних осібпідприємців, що знаходяться на обліку у
відповідній
територіальноадміністративній
одиниці,
в
якій
створено Дозвільний Центр

43135 чол.

Юридичні особи – 598,
фізичні особи-підприємці – 1573.

2. Матеріально-технічна база
спільне
1
1

2.1.Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше
2.2. Кількість кімнат
2.3.Кількість робочих місць, відповідно облаштованих
2.4.Наявність інформаційних стендів
(відповідність
їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності")
2.5.
Наявність оргтехніки:

1
+

2.5.1.

персональний комп’ютер (шт.)

1

2.5.2.

копіювальний апарат (шт.)

1

2.5.3.

принтер (шт.)

1

2.5.4.

сканер (шт.)

1

2.5.5.

телефонний апарат (шт.)

1

2.5.6. телефон-факс (шт.)
2.6.Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до
Інтернет - ресурсів з законодавчою базою України
2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор
реєструє заяви, що подаються суб’єктами
господарювання
для
отримання
документів
дозвільного характеру

1
+

+

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного Центру:
3.1. Загальна чисельність учасників, з них:
3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації
(міськвиконкому), їх назви

5
-

3.1.2. Територіальні органи центральних органів
виконавчої влади, представники яких беруть
участь у роботі Центру (необхідно зазначити
конкретні дозвільні органи – наприклад: МОЗ
(СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо)

3.1.3. Інших учасників

- Кобеляцький районний
сектор Управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій у
Полтавській області;
- Управління ветеринарної
медицини в Кобеляцькому
районі;
- Кобеляцьке міжрайонне
Управління Головного
управління
Держсанепідслужби у
Полтавській області;
- Кобеляцький РВ УМВС
України в Полтавській області;
-

4. Матеріально-фінансове забезпечення
4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності
Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:
4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з
не фінансується
державного (місцевого) бюджету на поточний
рік, грн.
4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала Рішенням восьмої сесії обласної
технічну допомогу, склад технічної допомоги)
ради шостого скликання від 7
грудня 2011 року з обласного
бюджету виділені кошти на
придбання комп’ютерної
техніки.
5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через Дозвільний центр (із
зазначенням дозвільних органів):
Кобеляцький районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Полтавській області:
1. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки.
Управління ветеринарної медицини в Кобеляцькому районі:
1. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва харчових
продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини.
2. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів):
- з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
- центрів розведення племінних тварин, підприємств/об’єднань з племінної справи,
селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів,
станцій оцінки племінних тварин;
- з виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
- з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

Кобеляцьке міжрайонне Управління Головного управління Держсанепідслужби у
Полтавській області :
- експлуатаційний дозвіл операторам потужності (об’єктів), що здійснюють в Україні
діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів підконтрольних санітарній
службі;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів для
подальшого одержання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів – для
становлення відповідності об’єкту експертизи вимогам санітарного законодавства;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів (для
подальшого
одержання дозволу на виробництво, зберігання, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів
біотехнологій та інших біологічних агентів;
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів на місця
тимчасового зберігання промислових відходів (для подальшого одержання дозволу на
розміщення відходів, погодження лімітів на утворення та розміщення відходів.
Кобеляцький РВ УМВС України в Полтавській області:
1. Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів.
2. Дозвіл на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами.
6. Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:
1. Держкомпідприємництва (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної
систему у сфері господарської діяльності):
–

проведення навчання та підвищення кваліфікації адміністратора;

–

розробка методичних посібників, надання роз’яснень щодо використання в
роботі нормативно – правової бази, яка регламентує роботу дозвільного центру.

2. органів місцевого самоврядування; ----------------------------------------------------------.
3. центральних/місцевих органів виконавчої влади:
– фінансове забезпечення дозвільного центру.

Голова
районної державної
адміністрації

І.К. ТЕРНОВИЙ

