ІЬНИК

іовного управління
зжпраці в Одеській області
С. БАЙДЮК

€>Ц

» 202 ( р.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а
адміністративної послуги
щ одо видачі дозволу на експлуатацію маш ин, механізмів,
устаткований підвищ еної небезпеки
(назва адміністративної послуги)

Г оловн е управління Д ерж прані в О деській області
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інф орм ація про Ц ентр надання адм іністративної послуги
М ісцезнаходж ення центрів надання адм іністративних послуг
1
Н айм енування

1.1

Ц ент р надання
адм ініст рат ивних послуг
О деської м ісько ї р а д и

А дреса
65017, м. Одеса, вул.
К осовська, 2 -Д

К онтактні телеф они,
електронна адреса
Тел: (048) 737-60-98
(048) 705-55-55
15-35
с1п ар (й ),отг.£О У .и а

68003, О деська область, м.
Чорноморськ, проспект
Миру, буд. 33

Тел: (04868) 6-40-05
(04868) 6-40-09
(093) 54-64-111
(097) 40-565-10
спар(а),стг. гоу. иа
Тел: (04842) 3-30-10
(04842) 3-30-12
спар65481(а)мкг. пеі

1.2

Ц ент р надання
адм ініст рат ивних послуг
у м . Ч орноморську

1.3

Ц ент ру надання
адм ініст рат ивних послуг
у м . Ю ж ном у

65481, О деська область, м.
Ю ж не, проспект
Григорівського десанту, 18

Інф орм ація щ одо
реж иму роботи центрів
надання
адм іністративних
послуг

Ц ент р надання адм ініст рат ивних послуг О деської
м ісько ї ради
Пн., ср., Пт. —з 09:00 до 17:00; Вт., Чт., - з 09:00 до
20:00; Сб. - з 09:00 до 16:45; Нд. - вихідний
Ц ент р надання адм ініст рат ивних послуг у м.
Чорноморс ьку
Пн., Ср., Чт., Пт. —з 09:00 до 17:00; Вт. —з 09: 00 до
20:00; Сб., Нд. - вихідний
Ц ент ру надання адм ініст рат ивних послуг у м. Ю ж ном у
Пн., Ср., Чт. - з 09:00 до 18:00; Вт. - з 09:00 до 20:00;

2.

[

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Пт. —з 09:00 до 17:00 О бідня перерва з 13:00 до 14:00
Сб., Нд. - вихідний
Нормативні акти, яким и реглам ентується надання адм іністративної послуги
Закони України
Закон України «Про охорону праці»;
Закон України «Про дозвільну сист ем у у сф ері
господарської діяльност і»;
Закон України «П ро адм ініст рат ивні послуги».
Акти Кабінету Міністрів
П ост анова К абінет у М ініст рів України від 26.10.2011
України
№ 1107 «Про зат вердж ення П орядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуат ацію (заст осування) маш ин, механізмів,
уст ат кування підвищ еної небезпеки» (із змінами);
Р озпорядж ення К абінет у М ініст рів України від
16.05.2014р о к у № 523-р «П ро зат вердж ення переліку
адм ініст рат ивних послуг органів виконавчої влади, я к і
надаю т ься через цент р надання адмініст рат ивних
послуг».

Акти центральних органів
виконавчої влади
Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
У м ови отрим ання адм іністративної послуги
Звернення заявника щ одо от рим ання дозволу на
Підстава для одержання
адміністративної послуги експлуат ацію маш ин, механізм ів, уст ат ковання
підвищ еної небезпеки
Вичерпний перелік
1. Заява щ одо от рим ання дозволу на експлуат ацію
документів, необхідних
маш ин, механізмів, уст ат ковання підвищ еної небезпеки
згідно Д о д а т ку 4 П ост анови К абінет у М ініст рів
для отримання
адміністративної послуги, України від 26.10.2011 № 1107 «П ро зат вердж ення
а також вимоги до них
П орядку видачі дозволів на виконання р о б іт підвищ еної
небезпеки та на експлуат ацію (заст осування) маш ин,
механізмів, уст ат кування підвищ еної небезпеки» (із
змінами).
2. Н а експлуат ацію маш ин, механізмів, уст ат ковання
підвищ еної небезпеки — висновок експерт изи щодо
ст ану охорони праці т а безпеки промислового
виробницт ва суб ’єкт а господарю вання під час
експлуат ацію маш ин, механізмів, уст ат ковання
підвищ еної небезпеки
Д окум ент и подаю т ься робот одавцем , виробником або
Порядок та спосіб
пост ачальником особист о (уповноваж еною ними
подання документів,
особою ) чи надсилаєт ься реком ендованим лист ом до
необхідних для
ЦНАП
отримання

адміністративної послуги
Платність/безоплатність
надання адміністративної
послуги

А дм ініст рат ивна послуга надаєт ься на безоплат ній
основі.

У разі платності:
Нормативно-правові акти,
10.1 на підставі яких
стягується плата
Розмір та порядок
внесення плати
10.2 (адміністративного збору)
за платну адміністративну
послугу
Розрахунковий рахунок
10.3
для внесення плати
Ст рок видачі дозволу або повідом лення робот одавця
Строк надання
адміністративної послуги про відм ову у його видачі ст ановит ь 10-ть ро б о чи х днів
11.

Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної послуги
12.

13.

Результат надання
адміністративної послуги

14.

Способи отримання
відповіді (результату)

з дня от рим ання заяви та експерт ного висновку,
доданого до н еї
1. Н еподання робот одавцем необхідних документ ів та
(або) їх оф орм лення з поруш енням вст ановлених вимог;
2. П одання недост овірних відомост ей або висновку за
результ ат ам и експерт изи, який зат вердж ено чи
складено більш як за р ік до дня подання заяви;
3. Вст ановлення згідно з висновком за результ ат ам и
експерт изи
невідповідност і
о б ’єкта
експерт изи
вимогам законів та інш их норм ат ивно-правових акт ів з
охорони праці.
В идача дозволу або р іш ення про відм ову у його видачі.

О собист о або через уповноваж ену особу в Ц ент рі
надання адм ініст рат ивних послуг або надсилаєт ься
пош т ою за вимогою суб ’єкт а звернення

* При зверненні до адміністратора пред’являється документ, що засвідчує особу суб’єкта звернення та
довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.

Начальник
відділу експертної роботи,
ринкового нагляду та надання
адміністративних послуг

О. СЛІПЕНКО

