
1нФормАц1йнА кАрткА
Адм1н1стрАтивно1. послуги

Ресстрацiя декларацi.і. вiдповiдностi матерiально-
технiчно.і. бази вимогам законодавства з питань

пожежно.і. безпекшёg№

Адмiнiстративну послугу
надас

головнЕ упрАвл1ннЯ дЕржАвноЁ служБи
укрАЁни з нАдзвичАйних ситуАц1й у

полтАвськ1й оБлАст1
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Iнформацiя про центр надання адмiнiстративно.I. послуги
центру               надан нянайменування

адмiнiстративно.і.         послуги,         в         якому
здiйснюеться         обслуговування         суб'€кта

мiсцезнаходження
адмiнjст ативно.I. посл
Iнформацiя     щодо
центру       надан ня
послуги

центру     надання

режиму     роботи
адмjнiстративно.і.

Центр надання
адмін1стративних послуг Полтавсько.I. мjсько.і. ради

адмiнjстративних послуг управлiння

36000, м. ПОлтава,вУл.  СОбоРнОсТi,  36

ИМ РОбОТИ:
ПОнедiлок, вiвторок, середа, субота:  О800 -l715

ЧеТвер..  0800  -  2o00
П'ЯТНИЦя:  0800  -2ol5

Вихiдний день - недiля
прийом суб ` ектiв звернень:

Понедiлок, вiвторок, середа, сy6ота : o80О -ібоо
ЧеТВеР,  П` ятниця:  О800  -і900

день -телефоніфакс

адмiнjст

(довiдки),        адреса
електронно.і. пошти  та  веб-сайт  центру
надання ативно.I. посл

Телефон/факс
Адреса електронно.і. пошти

веб-сайт:  h

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
Закони Укра.і.ни

кабiнету мiнiстрiв укра.і.ни

Акти   центральних   органjв
влади

виконавчо.I

місцевих     органjв     виконавчо.і
органjв

вання

п iдста ва                для
адмjн iстрати вно.і. послуги

Вичерпний          перелjк
необхjдних            для
адмiнjстративно.I.     послуги,
вимоги до них

порядок та спосjб
необхiдних
адмjнiст

місцевого

кодекс   цивiльного
№5403-VI (зi змiнами);

цшiля
(довiдки) (0532)60-63-7О;

адмiнiстрати вно.I. послуги

захисту   Укра.I.ни    вjд    о2,10.2012

Закон  Укра.і.ни  "про дозвjльну систему у сферi  господарсько.і.
дiяльностi" вiд о6.09.2005 року №2806-IV (зi змiнами);
О -,--..    \,_____._.__          ,,-закон  укра.і.ни  "про  адмjнiаративнj

№ 5203-VI
Постанова     кабiнету

послуги"  вjд  о6.09.2012

Мjнiстрiв   укра.I.ни _ _г _    __' -_г-,l\\J ,,,,, '
Поряf!ку     подання     i     реестрацi.і.    декларацi.і.    вiдповiдностj
матеріально-технjчно.і. бази суб'екта господарювання вимогам
законодавства  з  питань  пожежно.і.  бе3пеки"  вjд  о5.06.201З
року № 440 (i3 змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
№ 311  вiд 20.05.2015 № 80 вjд 14.О2.2018);
Ро3порядження   Кабiнету   Мiнiстрiв  Укра.і.ни   "деякj   питання
надання  адмjнiстративних  послуг  органjв. виконавчо.і.  влади

16.05.2014

"про  затвердження

чере3     центри     надання     адмiнiстративhих
N952з-

дснс   укра.1.нироз'яснення
6103/261       щодо       реестрацi.і.    .  декларацiй

вказаних

вiд    о3.07.2013

послуг"     вiд

року      №02-
вiдповiдностiматерjально    -    технiчно.і'    бази    суб'€kта.   господарювання

вимогам     3аконодавства     з     питаць     пожежно.і.    бе3пеки,
необхjдностi .і-і. подання окремими суб'ектами господарювання

(назва, датата номер, пyнкT)

Умови отримання адмiнiстративно.I. послуги

одержання

документiв,
отримання
а    та кож

подання документjв,
отримання

ативно.і. посл
платнiсть
адмjнiст

(безоплатнiсть)
ативно.і. посл

початок роботи
використання суб'€ктом
XOMOCTi

нов_рутворених пiдпри€мств, початок
господарювання об'€ктiв

•дiвель

1. декларацiя вiдповiдностi
або .іх частин

матерiально-технiчно.i
бази суб'€кта гЬсподарю_вання вимогаh за;ёi;оii'iii;;i

г!ит.ань по_дtеж.но.r безпеки в 2-х примiрниках.
? .... для_ _суб'ектiв .господарювання .з виЁоки-; ;йпенем

р_и_з_и_к_у - п9зитивний висновок за результатами оiіiнки(експертизи) проти пожежного станi пiдпр;ёi;;ij;i;,-ё;ё.;Ёkта
чи примiщення.

9_Ц!Н_f ± ГіРОтипожеж.f lого ста ну проводиться суб'€ктомювання
особисто або

у разi платност.I',

лдjJцензiю
через уповноваженого представника,

поштою

Безоплатно



l   11,111.211.з12
Нормативно-правовi  акти,   на   пiдставi
яких стягуеться  платарозмiта

(адм
р           порядок    внесення    платинiстративногозбору)заплатну

адмiнiстDативну послугуро3ахнv
р    у  ковии  рахуноI<  для  внесенняплатисток

1з.

рпослпере надання         адміністративноіугилiкniст 5  РОбоЧИХ дНiВ

д   ав  для  відмови  у  наданніадмiнiстративно.і.послуги Пода_на деклf?.ра цiя не вiдпо5ЕiЕ€IЕF:Fб[;€JiйТй.Вподанiйдекларацi.iневповномуобсязjа6о

неправил_ь.но зазначенi вiдомостi про протипожежний станоб'€Iпа(об'€ктiв)сyб'ектагоспддарювання.Су_б:€_к_:?_мгосподарюваннязвисокимС;);hенемЬ;зикунегI_о.!_а_н_р__fисновокзарезультатамиоцiнки(експертиЗи)ПРОТИПОаЖбеоЖ::Zнgав%Ё#СнТеВгаа+иОвб:еи%авиЧсИнПоB::jЩёННЯ

14- результат     надання     адмiнiсгративно.і Ре€стр_f гi_? декі].р ра цi.i або поЕiЕбhЯ€FFiТiFбЕйбЕ7ТБе€стацi.iповененнядлядоопрацювання)г!Ереfіачасyб'ектугосподаббЕЕFБiЪЕБ7JЁ6fБ7FбF6
послуги

15- способи           отримання           вiдповiдi
(результату) П_Р_И_ЧIРникма,декгарацi.i з вiдмiткою про П дату i номерре€страцil(п.?вiдомленняпровiдмовyуПре;€страцil.);ННЭдs!4дэі±!цярекомендова

16. примiтакожткаIдоiнформацiйно.і.карткидода€ться
гдованим листом                 '

форма заяви.

`

#Ё


