ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, (фізичним особам, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності)
(назва адміністративної послуги)

Краматорське міське Управління –філія Головного управління
Держсанепідслужби у Донецькій області
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення

центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Краматорської міської ради

1.

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги

вул. Б. Хмельницького, 8, м. Краматорськ, 84313

2.

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги

понеділок, середа, п’ятниця: з 9.00 до 16.00, вівторок, четвер: з 9.00 до 20.00, субота: з 8.00 до 15.00,
неділя - вихідний

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт центру надання адміністративної послуги

тел. 48-54-34, 48-54-87
cnap@gov.krm.dn.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закон України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» (ст.ст.10-14,
16, 17, 25), Закон України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» (ст.18), Закон України «Про
дитяче харчування» (ст.9), Закон України «Про відходи» (ст..24)
Розпорядження кабінету Міністрів України від
26.10.2011 р. №1067-р «Про затвердження переліку
платних адміністративних послуг, які надаються
Державною санітарно-епідеміологічною службою та
установами і закладами, що належать до сфери її
управління»

4.

Закони України

5.

Акти Кабінету Міністрів
України

6.

Акти центральних органів
виконавчої влади

Наказ Державної санітарно-епідеміологічної служби
від 26.04.2012 р. № 38 «Про оплату за надання адміністративних послуг»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання ад- виконання вимог Законів України
міністративної послуги
9. Вичерпний перелік документів, 1. заява відповідно до додатка 1 наказу Міністерства
8.

необхідних для отримання ад- охорони здоров’я України від 09.10.2000 р. № 247
міністративної послуги, а також «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», завимоги до них
реєстрований в Міністерстві юстиції України
10.01.2001 р. № 4/5195, зі змінами.
2. заява за формою, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 7.12.2005 р. № 1176
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3.09.2008 р. № 778).
3. акт санітарно-епідеміологічного обстеження
об’єкту (форма №315/0, затверджена наказом МОЗ
України від 11.07.2000 р. №160)
4. копія платіжного документу про оплату (при
отриманні висновку санепідекспертизи)
10.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

особисто або за дорученням за адресую:
вул. Б. Хмельницького, 8, м. Краматорськ, 84313

11.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

платно

11.1

Нормативно-правові акти, на
підставі яких стягується плата

11.2
.

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного
збору) за платну адміністративну послугу

11.3
.

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

12.

Строк надання адміністрати-

У разі платності:
ст. 35 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 р.
№ 1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються за
плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби», Розпорядження Кабінету Міністрів України №1067-р-Київ від 26 жовтня
2011р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»
200,00 грн. без урахування ПДВ за один висновок

р/р 31114028721059,
ЄДРПОУ 37944338, МФО 834016,
Банк одержувача: УДКСУ у Донецькій обл., одержувач: Державний бюджет України, Краматорський
УК /м. Краматорськ/
Призначення платежу: Видача висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи згідно постанови КМУ від 27.08.2003 № 1351
Код бюджетної класифікації: 22012500 за відомчою
ознакою RR (21)
протягом 10 робочих днів

вної послуги
13.

Перелік підстав для відмови
у наданні адміністративної
послуги

14.

Результат надання адміністративної послуги

15.
16.

1. подання суб’єктом господарювання неповного
пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим
вичерпним переліком,
2. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей,
3. негативний висновок за результатами проведених
експертиз та обстежень,
4. інші підстави, які передбачені чинним законодавством

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Способи отримання відповіді особисто або за дорученням за адресою: вул. Б.
Хмельницького, 8, м. Краматорськ, 84313
(результату)
Примітка

