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Ресстраці

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
АДМ ІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

ія декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 

(назва адміністративної послуги)
Пірпетівський раііонниіі сектор Головного управління Державної служби України^  

надзвичайних ситуацііі у Хмельницькііі області

ІпЛормація нро центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання адмініс
тративної послуги, в якому здійснюєть
ся обслуговування суб’єкта господарю

вання

Центр падання адміністративних послуг 
Ш епетівської міської ради

1 М ісцезнаходження центру падання 
адміністративної послуги

304000, Хмельницька область, м. Шепетівка, 
вул. Островського, 6

2
____________ і---------------------------- -------------------- —--------
Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративної
послуги

Понеділок, вівторок та четвер з 8-00 до 17-15; 
середа 3 8-00 до 20-00; 
п'ятниця 3 08-00 до 16-00; 
субота 3 9-00 до 13-00
вихідний день —  неділя, святкові та неробочі 
дні.
Працює без перерви на обід.
Графік прийому суб'єктів звернень;
Понеділок, вівторок та четвер з 8-00 до 17-15; 
середа 3 8-00 до 20-00; 
п'ятниця 3 08-00 до 16-00; 
субота 3 9-00 до 13-00.

Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб - сайт 
центру надання адміністративної 
послуги

4-05-10
спар8Ьер@икг.пе1

ІигЬопмапія П Р О  суб’єкта надання адміністративної послуги
4 Місцезнаходження суб'єкта надан

ня адміністративної послуги
Ш епетівський районний сектор Головного уп
равління Державної служби України з надзви
чайних ситуацій у Хмельницькій області, 
304000, Хмельницька область, м. Шепетівка, 
вул. М итрополита Ш ентицького. 53

5 Інформація щодо режиму роботи 
суб'єкта надання адміністративної 
послуги

Понеділок - четвер; з 8;00 по 17;00. 
п ’ятниця; 3 9;00 по 15;45, 
перерва; з 12;00 по 12;45.
Субота, неділя -  вихідний.

6 Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб - сайт 
суб'єкта надання адміністративної

тел. (03840) 4-79-14, факс (03840) 4-79-14 
веб-сайт; \улуш .кт.тпз.§оу.иа, 
електронна адреса; 5Ьерсі6@ тпз.кт.иа



ПОСЛУГИ
яігхи. Я К И М И  пегламентується надання адміністративної послуг------

7 Закони України Кодекс цивільного захисту України стаття Ь/; 
Закон України «Про дозвільну систему в сфері 
господарської діяльності» стаття 4; Закон Ук
раїни «Про адміністративні послуги» статті 
12, 17

8 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 5 
червня 2013 року № 440 «Про затвердження 
Порядку подання і реєстрації декларації від
повідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодав
ства 3 питань пожежної безпеки»

9
Акти центральних органів викона
вчої влади

-

Умови одержання адмипстративної послуги

10 Підстава для отримання адмініст
ративної послуги

Початок роботи новоутворених підприємств, 
початок використання суб’єктом господарю
вання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, 
приміщень або їх частин)

11 Вичерпниії перелік документів, не
обхідних для отримання адмініст
ративної послуги, а також вимоги 
до них

1) Два примірника заповненої декларації від
повідності матеріально-технічної бази 
суб'єкта господарювання вимогам законодав
ства 3 питань пожежної безпеки, згідно з дода
тком затвердженим Постановою Кабінету М і
ністрів України від 5 червня 2013 р. 440 
«Про затвердження Порядку подання і реєст
рації декларації відповідності матеріально- 
технічної бази суб’єкта господарювання вимо
гам законодавства з питань пожежної безпе
ки»;
2) суб'єкт господарювання з високим ступенем 
ризику разом 3 декларацією подає позитивний 
висновок за результатами оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, об'єкта 
чи приміщення.

12 Порядок та спосіб подання доку
ментів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Заповнюється суб’єктом звернення і подається 
ним або надсилається рекомендованим листом 
за місцем розтащування об’єкта (об’єктів) не
рухомості або через Єдиний державний пор
тал адміністративних послуг, зокрема через 
інтегровану 3 ним інформаційну систему 
ДСПС, за посиланням: Ь«р5;//е- 
5ЄГУІСЄ8.СІ8П8.§ОУ.иа.

13 Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

14 Строк падання адміністративної 
послуги

П ’ять робочих днів 3 для надходження декла
рації

15 Перелік підстав для відмови у на
данні адміністративної послуги

Декларація не відповідає формі, наведеній в 
додатку до постанови Кабінету Міністрів Ук
раїни від 5 червня 2013 року № 440 «Про за
твердження Порядку подання і реєстрації де
кларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб'єкта господарювання вимогам зако
нодавства 3 питань пожежної безпеки»



16 Результат надання адміністратив
ної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріа
льно-технічної бази суб’єкта господарювання 
вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки, 3 відміткою про дату і номер реєст
рації декларації, або повернення декларації 
для доопрацювання з письмовим обгрунту
ванням причин

17 Способи отримання відповіді (ре
зультату)

Надається суб’єкту звернення в той самий 
спосіб, в який було подано декларацію

Головний інспектор Шепетівського районного сектор^^^/^ 
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 
майор служби цивільного захисту Р.В. Головко
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги

реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта

№
з/п

Етапи послуги Відповідальна посадова 
особа і структурний 
підрозділ

Дія (В, У. 
П, 3)

Термін 
виконання 

(робочих днів)
1 2 3 4 5
1. Прийом і перевірка повноти 

пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг виконавчого 
комітету ПЛепетівської 
міської ради ( далі - 
ЦНАПу)

В
Протягом 

1 дня

2, Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор ЦНАПу в Протягом 
1 дня

-*> Передача пакету документів 
суб’єкта звернення 
уповноваженій особі 
Г оловного управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Хмельницькій області (далі - 
ГУ ДСНС України у 
Донецькій області)

Адміністратор ЦНАПу

в Протягом 
1 -  2 дня

4. Передача пакету документів 
суб’єкта звернення до ГУ 
ДСНС України у 
Хмельницькій області

Уповноважена особа ГУ 
ДСНС України у 
Хмельницькій області в Протягом 

2 дня

5. Створення заявки, вхідна 
реєстрація через портал 
електронних послуг 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій

Головний інспектор 
відділу пожежної безпеки 
управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям 
ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області

в Протягом 
2-3 дня

6. Перевірка відповідності 
форми поданої декларації

Головний інспектор 
відділу пожежної безпеки 
управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям

Протягом 
2-3 дня



7.

8 .

10.

7.А. У разі якщо декларація 
не відповідає формі 
установленої по п. 6 -
повернення суб’єкту
звернення декларації на 
доопрацювання.
7.Б. У разі відповідності 
форми -  реєстрація декларації 
через портал електронних 
послуг Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій

Передача одного примірника 
декларації з відміткою про 
дату і помер реєстрації 
декларації або примірника 
декларації на доопрацювання 
з письмовим обгрунтуванням 
причин уповноваженій особі 
ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області

ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області 
Начальник управління 
запобігання
надзвичайним ситуаціям 
ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області

Головний інспектор
відділу пожежної безпеки 
управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям 
ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області 
Заступник начальника
Головного управління із 
запобігання
надзвичайним ГУ ДСНС 
України у Хмедьницькій 
області

Передача пакету документів 
адміністратору ЦНАПу.

Здійснення реєстрації
вхідного пакету документів у 
відомостях до листа про 
проходження справи

Повідомлення суб’єкта
звернення про результат 
надання адміністративної 
послуги у спосіб, зазначений 
в описі вхідного пакета 
документів

Головний інспектор
відділу пожежної безпеки 
управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям 
ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області

Уповноважена особа ГУ 
ДСНС України у 
Хмельницькій області

Адміністратор ЦНАПу

Адміністратор ЦНАПу

Видача суб’єкту звернення 
результату адміністративної 
послуги (зареєстрованої
декларації з відміткою про 
дату і номер реєстрації 
декларації або повернення 
декларації суб’єкту звернення 
на доопрацювання_____ з

Адміністратор ЦНАПу

В

У

в Протягом 
2-3 дня

У

Протягом 
2-3 дня

в

В
Протягом 
4 дня

В
Протягом 
4-5 дня

В
Протягом 
4-5 дня

В З 5 дня



письмовим обґрунтуванням 
причин)

Загальна кількість днів надання послуги - 5 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 5 робочих днів

У разі, якщо декларацію було повернуто суб’єкту звернення без реєстрації, він може 
повторно звернутися для реєстрації декларації після усунення недоліків, ню спричинили 
повернення декларації.

Умовні позначки: В - виконує: У - бере участь: П  - погоджує: З - затверджує.

Головний інспектор Ш епетівського районного сектору 
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 
майор служби цивільного захисту (̂ ^ Р.В. Головко


