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ТИ П О В А ІН Ф О РМ А Ц ІЙ Н А КА РТК А
адміністративної послуги
з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних,
вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких
пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
Тисменицький районний відділ Головного управління Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області
(найм енування органу, що видає докум ент дозвільного характеру)

Інф о р м а ц ія про центр надання адміністративної послуги
Іайменування
центру
надання
дміністративних послуг, в якому Ц ент р надання адм ініст рат ивних послуг Тисменицької
дійснюється
обслуговування райдерж адм інісіпрації
у б ’єктів господарювання
Місцезнаходження
центру
Адреса: м. Тисмениця , вул. Галицька, 17
надання
ад м іи істративних
послуг
П онеділок 09-16 год.
Інформація
щодо
режиму
В івт орок 13-20 год.
роботи
центру
надання
Середа 09-16 год.
адміністративних послуг
Четверг 09-16 год.
П ’ят ниця 09-16 год.
Субот а - вихідний
Н еділя - вихідний
Гелефон/факс
(довідки), Х рист ан Ольга П ет рівна - начальник центру надання
центру
надання адм ін істрат йен их послуг
Іваниш ин Л еся М иколаївна - Адмініст рат ор
адміністративних послуги
(03436) 2- 44-47
Борис Я рем а Іванович — начальник Тисменицького
районного
відділу
Головного .
управління
Д ерж продспож ивслуж би в Івано-Ф ранківськійобласт і
(03436) 2 41 03
Інформація про су б ’є к т надай ня адміністрагивн ої послуги
Місцезнаходження с у б ’єкта
4
м. Тисмениця, вул. Івана Франка, 27
і іада н н я адм ін істрати вної
послуги
Інформація щодо режиму
5
Понеділок - четвер з 8°°до 171'
роботи суб’єкта надання
гг ’
ґ 00
11 я т н и ц я 3 п9° 0 до і10
адміністративної послуги

Телефон/факс (довідки)
(03436) 2-41-03
адреса електронної пош ти та
веб-сайт суб’єкта надання
vetuprtys@ukr.net
адм і 11 істративної послуги
Нормативно-правові а к т и, я к и м и регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
Закон України «Про адм ініст рат ивні послуги»
Закон
України
«Про
дозвільну сист ему у
сф ері
господарської діяльност і»
Закон України «Про перелік документ ів дозвільного
характ еру у сф ері господарської діяльност і», п. 53
Акти
Кабінету
М іністрів П останова Кабінету М іністрів У країни від 17.10.2013р. № 761 «Про
Порядок
видачі
дозволу
на
проведення
діагностичних,
У країни
експерим ентальних, випробувальних, вим ірю вальних робіт
на
підприєм ствах, в установах та організаціях, діяльність яких
п о в ’язана з використанням дж ерел неіонізую чого випром іню вання»
П останова Кабінету М іністрів У країни від 10.09.2014р. № 442 «Про
оптим ізацію системи центральних органів виконавчої влади»
Постанова Кабінету М іністрів У країни від 02.09.2015р. № 667 «Про
затвердж ення П олож ення про Д ерж авн у служ бу У країни з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».
Розпорядж ення Кабінет М іністрів України від 26.10 .2 0 1 1р. № 1067-р
«Про затвердж ення переліку платних адміністративних послуг, які
надаю ться Д ерж авною санітарно-епідем іологічною служ бою та
установам и і закладами, що належ ать до сфери її управління».
Розпоряд ж ення К абінет М іністрів У країни від 16.05.2016р. № 523-р
«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг»
Розпорядження Кабінет М іністрів України від 06.04.2016р. № 260-р
«П итання Д ерж авної служби з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів».
П останова Кабінету М іністрів У країни від 22.06-1999 № 1109 «Про
затвердж ення
П олож ення
про
держ авний
санітарноепідеміологічний нагляд в Україні».

Акти центральних органір
виконавчої влади (назва, дата
та номер, пункт)

Державні санітарні норми і п рави л а захисту населення від впливу
електром агнітних випром іню вань, затверджені наказом М ОЗ
У країни від 0 1 ,08.1996р. № 239 зареєстрований в М ін ’юсті України
29.08.1996 за № 488/1,513;
СН 5804-91 «Саннитарньїе н о р м и и правила устройства и
зксплуатациилазеров». затверджені Головним держ авним санітарним
лікарем С Р С Р від 31.07.1991 р. № 5804-91
Наказ М О З У країни від 29.1 1.2013 № 1040 «Про затвердження
М етодики розрахунку розподілу рівнів електромагнітного рівня»,
зареєстрований в М ін ’юсті У країн и 17.12.2013 за № 2 1 30/24662

Акти
місцевих
органів
виконавчої
влади/орган ів
1місцевого самоврядування

2

о0

4

У мови отрим а н ня адміністративної поел у г и
Підстава
для
одержання Виконання вимог Законів України «Про забезпечення
адміністративної послуги
санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності».
Вичерпний
перелік
1. Заява
до
т ерит оріального
органу
документів, необхідних для
Д ерэ/спродспож ивслуж би України на отримання
отримай ня ад м і н і страти вної
адм ініст рат ивної послуги.
послуги, а також вимоги до
2. Д оговір
оренди
або
інший
документ,
що
нихдокумента
дозвільного
підт вердж ує право
використ ання
відповідного
характеру
майданчика (об'єкт а) для розт аш ування дж ерел
не іон ізую чого в ипром ішов ання.
3. Інф ормація про т ехнічні характ ерист ики дж ерел
неіонізую чого
випроміню вання
або
технічний
паспорт зазначених дж ерел.
4. П лан-схема з позначенням м ісця розт аш ування
дж ерел неіонізую чого випромінювання.
3. П рот окол
вимірю вання
рівня
неіонізую чого
випромінювання,
що
ст ворю єт ься
дж ерелом
неіонізую чого випромінювання, на яке видаєт ься
дозвіл.
6. В исновок
держ авної
саніт арно-епідем іологічної
експерт изи
щодо
ввезення,
реаліза ц ії
та
використ ання
сировини.
продукції
(вироби,
обладнання, т ехнологічні лін ії тощо) іноземного
виробницт ва в р а зі відсут ност і даних щодо їх
безпечност і для здоров ’я населення.
7. Розрахунки розподілу рівнів елект ромагніт ного поля
проведені
реф еренс-цент ром
елект ромагніт них
полів та інш их ф ізичних факторів, оф орм лені у
вигляді саніт арного паспорт а радіот ехнічного
об ’єкта
(
для
дж ерел
елект ромагніт ного
в ипром інювання).
8. Опис даних документів.

Порядок та
документів,
отримання
послуги
Платність
надам ня
послуги

спосіб подання
необхідних для
адм ін істрати вної

Особисто суб’єктом с у б ’єктом звернення або його
законним представником, пош тою до центру надання
адміністративних послуг, в якому здійснюється
обслуговування су б ’єкта звернення.

(безоплатність)
адм і н істрати вної

Безоплатно
У разі платності :

4.1

І іормативно-правові акти, на
підставі
яких
стягується
плата

-

Розмір плати
Розрахунковий рахунок для
внесення плати
Строк
надання
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови у
н аданн і
а д м ін істрати вної
послуги

Результат
надання
адміністративної послуги
Способи отримання відповіді
(результату)
Примітка

. 0 робочих днів
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 обмежень.
4. Інші
підстави,
які
передбачені
чинним
законодавством.
Видача дозволу.
Особисто су б ’єктом звернення або його законним
представником в центрі надання адміністративних послуг,
в якому здійснюється обслуговування су б ’єкта звернення.
Рішення про відмову у видачі дозволу може бути
оскаржене
в
суді
у
порядку
адміністративного
суд о чинства.

Начальник Тисменицького районного відділу
Головного управління
Держиродсгіоживслужби в Івано-Франківськійобласті

ЯЛ. Борис

