Розпорядженням голови Компаніївської районної державної адміністрації
від 4 лютого 2006 року №68-р „Про затвердження принципів взаємодії
представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів
господарювання в одному приміщенні та порядку взаємодії місцевих дозвільних
органів, адміністратора, суб’єктів господарювання” затверджено принципи
взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом
суб’єктів господарювання в одному приміщенні та порядок взаємодії місцевих
дозвільних органів, адміністратора, суб’єктів господарювання.

Регламент роботи дозвільного центру

Дозвільний центр працює щоп’ятниці з 8.00 до 12.00 год., крім вихідних та
святкових днів.
Прийом заяв, попереднє консультування та інформування веде
адміністратор дозвільного центру щоденно 8.00 до 12.00 год. Перерва на обід з
12.00 до 13.00 год. Обробка документації, передача її дозвільним установам,
індивідуальна робота адміністратора з представниками місцевих дозвільних
органів ведеться з 13.00 до 17.15 год.

Адміністратор – посадова особа районної державної адміністрації, яка
організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру
та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів
дозвільного характеру.
Розпорядженням голови Компаніївської районної державної адміністрації
від
3 жовтня 2008 року № 632-р призначено адміністратором дозвільного
центру Чуру Руслану Валентинівну.

ПАСПОРТ ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
Компаніївського району Кіровоградської області
станом на 1 квітня 2012 року

1.Загальні дані

1.1. Дата створення

6 грудня 2005 року

1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документа місцевого
органу влади про створення дозвільного центру

Розпорядження голови Компаніївської районної державної
адміністрації від 6 грудня 2005 року
№ 711-р «Про затвердження видачі документів дозвільного
характеру дозвільним центром за принципом організаційної
єдності»

1.3. Місцезнаходження територіально-адміністративної
одиниці, в якій створено дозвільний центр
1.4. Поштова адреса
1.5. Телефон, факс, електронна адреса

смт. Компаніївка , Компаніївського району Кіровоградської
обл.. Компаніївська районна державна адміністрація
28400, смт. Компаніївка, вул. Кірова, буд. 4
тел (факс) 8-05240-2-07-76
vdr@kpn.kw.ukrtel.net

1.6. Прізвище, ім`я по-батькові державного
адміністратора
1.7. Назва, номер, дата розпорядчого документу
місцевого органу влади про призначення (покладання
обов'язків) державного адміністратора(ів)
1.8. Адреса Веб-сторінки в Інтернеті
1.9. Розклад роботи

kompn@kpn.kw.ukrtel.net
Чура Руслана Валентинівна
Розпорядження голови Компаніївської районної державної
адміністрації від 3 жовтня 2008 року № 632-р «Про
призначення Чури Р.В.» та від 28 липня 2010 року № 484-р
«Про внесення змін до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 3 жовтня 2008 року № 632-р»
Http://kompn.@ukr..net
Державного адміністратора:
щодня з 8.00 до 12.00 (прийом заяв та надання консультацій )
з 13.00 до 17.15 опрацювання документів та внесення даних
до реєстру документів дозвільного характеру

1.10. Прізвище, ім`я по-батькові, посада та контактний
телефон особи, яка відповідає за роботу дозвільного
центру та керівника відповідної РДА (МВК), що
відповідає за діяльність дозвільного центру
1.11. Кількість населення територіально-адміністративної
одиниці, в якій створено дозвільний центр
1.12. Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців,
що перебувають на обліку у відповідній територіальній
одиниці, в якій створено дозвільний центр

Дозвільного центру: Щоп’ятниці з 8.00 до 12.00 години
За роботу центру відповідає Чура Руслана Валентинівна –
державний адміністратор районної державної адміністрації т.
2-07-76
Заступник голови РДА – Спіктаренко Вадим Володимирович
16100 чол.
Всього 835 з них:
юридичних осіб – 358;
Фізичних осіб-підприємців – 477.

2. Матеріально-технічна база
2.1.

Наявність приміщення (окреме, орендоване, інше)

2.2.

Кількість кімнат

Кабінет та малий зал засідань у приміщенні
райдержадміністрації
2

2.3.

Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

2.4.

+

2.5.

Наявність інформаційних стендів (які відповідають вимогам
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»)
Наявність оргтехніки:

2.5.1.

Персональний комп’ютер (шт.)

1

2.5.2.

Копіювальний апарат (шт.)

1

2.5.3.

Принтер (шт.)

1

2.5.4.

Сканер (шт.)

1

2.5.5.

Телефонний апарат (шт.)

1

2.5.6.

Телефон-факс (шт.)

1

2.6.

Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернетресурсів з законодавчою базою України
Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє
заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами
господарювання для отримання документів дозвільного
характеру

+

2.7.

+
Додатково заведено журнали:
- реєстрації консультацій наданих суб’єктам

господарювання безпосередньо представниками
дозвільних органів у форматі дозвільного центру
- обліку проведення спільних обстежень об’єктів
на які видаються ДДХ
- обліку телефонограм про готовність ДДХ
- обліку відвідування засідань дозвільного
центру представниками місцевих дозвільних
органів
- обліку погоджувальних листів до дозвільних
справ

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом у дозвільному
центрі

3.1.

Загальна чисельність учасників - 14, з них:

3.1.1.

Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви:
Відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації.
Виконком Компаніївської селищної ради
Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у
роботі Центру:
Комісія з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою
Держкомзем (Відділ Держкомзему України в Компаніївському районі)
МНС (Компаніївський РВ Держтехногенбезпеки України в Кіровоградській області)
МОЗ (Компаніївська районна санітарно-епідеміологічна станція)
Мінрегіонбуд (Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Кіровоградській області представник в Компаніївському районі працює в режимі консультування)
Держкомветмедицини (Управління ветеринарної медицини в Компаніївському районі)
МВС (Відділення ДАІ з обслуговування Компаніївського району)
Інші учасники:
Компаніївська дільниця технічної експлуатації та продажу послуг централізованого міжміського
зв’язку м. Долинська КФ ВАТ «Укртелеком».
Компаніївська дільниця Бобринецького управління експлуатації газового господарства ВАТ
«Кіровоградгаз»
Виконкоми сільських рад (запрошуються за необхідності – у разі надходження заяв про видачу ними
документів дозвільного характеру від суб’єктів господарювання).

3.1.2.

3.1.3.

4.

Матеріально - фінансове забезпечення дозвільного центру

4.1.
Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:
4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету

-

на поточний рік, грн.
4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад

-

технічної допомоги)

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному
центрі:

Назва документу дозвільного характеру

з/п
1.
2.

3.

Рішення про продаж земельних ділянок
державної та комунальної власності
Рішення про передачу у власність, надання у
постійне користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності
Рішення про погодження та затвердження
проектів землеустрою сільськогосподарських

5.

підприємств, установ і організацій, особистих
селянських, фермерських господарств
Погодження місць розташування гірничих
підприємств на підпорядкованій їм території
виходячи з інтересів територіальної громади
Дозвіл на будівництво або реконструкцію
об'єкта поводження з відходами

6.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

4.

7.
8.

9.

10.

11.

Дозвіл на укладення договору оренди
нерухомого майна, що перебуває у державній
абокомунальній власності
Дозвіл на розміщення, будівництво споруд,
об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних
станцій, прокладання інженерних мереж та
виконання інших робіт у межах смуги
відведення автомобільних доріг
Погодження проектів щодо будівництва,
реконструкції і ремонту автомобільних доріг,
залізничних переїздів, комплексів дорожнього
сервісу та інших споруд у межах смуги
відведення автомобільних доріг або
червоних ліній міських вулиць і доріг
Висновок комісії з розгляду питань, пов’язаних
з погодженням документації із землеустрою
про погодження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у користування,
власність, оренду
Дозвіл на початок роботи новостворених
підприємств, введення в експлуатацію нових і
реконструйованих виробничих, жилих об’єктів
та об’єктів іншого призначення, впровадження
нових технологій, передачу на виробництво
зразків нових пожежонебезпечних машин,
механізмів, устаткування та продукції, оренда
будь-яких приміщень

Дозвільний орган, уповноважений видавати
документ дозвільного характеру
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування

Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування
Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування

Компаніївська районна державна адміністрація ,
відповідні органи місцевого самоврядування

Комісія з розгляду питань, пов’язаних з
погодженням документації із землеустрою

Компаніївський РВ Держтехногенбезпеки
України в Кіровоградській області

12.

Декларація відповідності об’єкта вимогам
законодавства про протипожежну безпеку

Компаніївський РВ Держтехногенбезпеки
України в Кіровоградській області

13.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Компаніївська районна санітарноепідеміологічна станція

14.

Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), що займаються

15.

виробництвом харчових продуктів,
підконтрольних санітарній службі
Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), які здійснюють
введення в обіг харчових продуктів,
підконтрольних санітарній службі

16.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю в Кіровоградській
області (представник в Компаніївському районі
працює в режимі консультування)

17.

Декларація про початок будівельних робіт
(підготовчих робіт)

Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю в Кіровоградській
області (представник в Компаніївському районі
працює в режимі консультування)

18.

Декларація про готовність об’єкта до
експлуатації

Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю в Кіровоградській
області (представник в Компаніївському районі
працює в режимі консультування)

19.

Дозвіл на проведення заходів із залученням
тварин

20.

Експлуатаційні дозволи для потужностей
(об’єктів): з переробки неїстівних

Компаніївська районна санітарноепідеміологічна станція

Компаніївська районна санітарноепідеміологічна станція

Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі
Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі

продуктів тваринного походження; центрів
розведення племінних тварин,
підприємств/об’єднань з племінної справи,
селекційних, селекційнотехнологічних та селекційно-гібридних
центрів, іподромів, станцій оцінки
племінних тварин; з виробництва та обігу
ветеринарних препаратів; з

21.

виробництва, змішування та приготування
кормових добавок, преміксів, кормів
Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), які займаються

Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі

виробництвом харчових продуктів,
підконтрольних ветеринарній службі та

22.

для агропродовольчих ринків
Експлуатаційний дозвіл операторам
потужностей (об’єктів), які займаються

Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі

виробництвом харчових продуктів,
підконтрольних ветеринарній службі та
для агропродовольчих ринків
23.

Дозвіл на ввезення тварин, продуктів
тваринного походження, репродуктивного
матеріалу, біологічних продуктів,

Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі

патологічного матеріалу, ветеринарних
препаратів, субстанцій, кормових добавок,
преміесів та кормів , крім неїстівних продуктів
тваринного походження, якщо їх було піддано
технічним процедурам, які виключають
можливість передачі хвороб, що підлягають
повідомленню
24.

Погодження клопотань про надання надр у
користування з метою геологічного вивчення,
розробки родовищ корисних копалин
загальнодержавного значеня, а також для
цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних
копалин

Відповідні органи місцевого самоврядування

25.

Погодження клопотань про надання надр у
користування з метою геологічного вивчення,
розробки родовищ корисних копалин
місцевого значеня

Відповідні органи місцевого самоврядування

Перелік документів дозвільного характеру,щодо процедури видачі яких в
Компаніївському дозвільному центрі проводиться консультування суб’єктів
господарювання, оскільки прийом заяв та видача дозвільних документів
здійснюється в обласному дозвільному центрі, представниками регіональних
дозвільних органів, місцем розташування яких є обласний центр.
26.
27.
28.
29.

30.

Погодження клопотання водокористувачів з
обґрунтуванням потреби у воді в разі
використання поверхневих вод
Дозвіл на спеціальне водокористування в разі
використання води водних об’єктів місцевого
значення
Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок
Висновок державної експертизи
землевпорядної документації щодо об’єктів,
які підлягають обов’язковій державній
експертизі
Дозвіл на початок роботи та види робіт
підприємства, діяльність якого пов’язана з
виконанням робіт та експлуатацією об’єктів,
машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки

31.

Висновок державної екологічної експертизи

32.

Дозвіл на розміщення відходів

33.

Погодження проектів лімітів на утворення та
розміщення відходів

34.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

35.

Дозвіл на спеціальне водокористування у разі
використання води водних об'єктів
загальнодержавного значення

36.

Погодження зміни цільового призначення
земельних лісових ділянок

Обласне виробниче управління меліорації та
водного господарства
Обласне виробниче управління меліорації та
водного господарства
Головне управління Держкомзему України в
Кіровоградській області
Головне управління Держкомзему України в
Кіровоградській області

Управління Держгірпромнагляду в
Кіровоградській області

Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

37.

Дозвіл на виробництво, зберігання,
використання, захоронення, знищення

Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

та утилізацію отруйних речовин, у т.ч.
продуктів біотехнологій та ін. біологічних
агентів, а також на транзитне транспортування
через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, ін. небезпечних для
здоров’явидів сировини, корисних копалин,
речовин та матеріалів (у т.ч. нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будьякими видами транспорту та
продуктопроводами
38.
39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.

Дозвіл на використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду
Дозвіл на розміщення, будівництво споруд,
об’єктів дорожнього сервісу, автозаправних
станцій, прокладення інженерних мереж та
виконання інших робіт у межах смуги
відведення автомобільних доріг
Погодження розміщення рекламоносіїв у
межах смуги відведення автомобільних доріг
Дозвіл на участь у дорожньому русі
транспортних засобів, вагові або габаритні
параметри яких перевищують нормативні
Дозвіл на дорожнє перевезення небезпечних
вантажів
Погодження дорожнього перевезення
небезпечних вантажів (крім міжнародних
перевезень дорогами, що входять до
затверджених маршрутів руху)
Погодження проектів щодо будівництва,
реконструкції і ремонту автомобільних доріг,
залізничних переїздів, комплексів дорожнього
сервісу та інших споруд у межах смуги
відведення автомобільних доріг або
червоних ліній міських вулиць і доріг
Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках
місцевого значення (крім пам'яток археології),
їх територіях та в зонах охорони, реєстрація
дозволів на проведення археологічних
розвідок, розкопок
Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток
місцевого значення
Погодження та затвердження проектів
землеустрою сільськогосподарських

Державне управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області
ДАІ УМВС України в Кіровоградській області

ДАІ УМВС України в Кіровоградській області
ДАІ УМВС України в Кіровоградській області
ДАІ УМВС України в Кіровоградській області
ДАІ УМВС України в Кіровоградській області

ДАІ УМВС України в Кіровоградській області

Відділ охорони культурної спадщини
Кіровоградської облдержадміністрації

Відділ охорони культурної спадщини
Кіровоградської облдержадміністрації
Відділ охорони культурної спадщини
Кіровоградської облдержадміністрації

підприємств, установ і організацій, особистих
селянських, фермерських

48.

господарств
Погодження відчуження або передачі пам'яток
національного значення
їхніми власниками чи уповноваженими ними
органами іншим особам у володіння,

Відділ охорони культурної спадщини
Кіровоградської облдержадміністрації

49.

користування або управління
Погодження програм та проектів
містобудівних, архітектурних і

Відділ охорони культурної спадщини
Кіровоградської облдержадміністрації

ландшафтних перетворень, будівельних,
меліоративних, шляхових,
земельних робіт, реалізація яких може
позначитися на стані пам'яток

50.

місцевого значення, їх територій і зон охорони
Спеціальний дозвіл на спеціальне
використання лісових ресурсів

51.

(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на

52.

розроблювальні техніку, технологію,
устаткування, інструменти
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи на ввезення,

Обласне управління лісового та мисливського
господарства

Державний заклад Кіровоградська обласна
санітарно-епідеміологічна станція

Державний заклад Кіровоградська обласна
санітарно-епідеміологічна станція

реалізацію та використання сировини,
продукції (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) закордонного
виробництва за умови відсутності
даних щодо безпеки для здоров’я населення

53.

Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи на продукцію,

Державний заклад Кіровоградська обласна
санітарно-епідеміологічна станція

напівфабрикати, речовини, матеріали та
небезпечні фактори, використання,
передача або збут яких може завдати шкоди
здоров’ю людей

Документи, які видаються за межами дозвільного центру, відповідно до ЗУ «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
54.

Ветериинарна довідка

55.

Ветериинарне свідоцтво (форми №1, №2)

56.

Міжнародні ветеринарні сертифікати (форми
№1, №2, №3)

57.

Карантинний сертифікат

58.

Фітосанітарний сертифікат

59.

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі
Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі
Управління ветеринарної медицини в
Компаніївському районі
Державна інспекція з карантину рослин
Державна інспекція з карантину рослин
Державна інспекція з карантину рослин

6.

Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:

1. Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської
діяльності)

-

Неврегульованість питання щодо процедури прийому заяв та видачі документів дозвільного
характеру державними адміністраторами обласного дозвільного центру , які
відмовляють суб’єктам господарювання у прийомі заяв до регіональних дозвільних органів
обласного центру, посилаючись на те, що місцем їх реєстрації є районні центри області.
Повторно направляючи їх до районів з вимогою реєструвати заяви там, вони завідомо
порушують принцип організаційної єдності, штовхаючи тим самим районних адміністраторів
на перевищення службових повноважень та на порушення ЗУ «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».

-

Відсутність механізму вирішення питання фінансування діяльності дозвільного центру –
зокрема відсутності коштів на покриття договору з ДП ІРЦ на адміністрування РДДХ.

-

Термінова нагальна необхідність проведення систематичних семінарів з метою
кваліфікованої допомоги державним адміністраторам дозвільної системи у вирішенні питань
практичної реалізації положень чинного законодавства про дозвільну систему та круглих
столів по обміну досвідом.

-

Недостатня методична допомога у вирішенні питань практичної реалізації законодавства про
дозвільну систему
2. Органів місцевого самоврядування

-

відсутність централізовано затверджених технічних регламентів надання послуг з видачі
ДДХ органами місцевого самоврядування (процедуру видачі окремих дозволів та перлік
необхідних документів взагалі не описано у законах, що регулюють їх видачу).
3. Центральних/ місцевих органів виконавчої влади

-

Відсутність фінансування на утримання дозвільного центру, на покриття договору з ДП ІРЦ
на адміністрування РДДХ, поточні канцелярськіі витрати.

Державний адміністратор Компаніївської
районної державної адміністрації

Р.ЧУРА

