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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об’єктів 

(назва адміністративної послуги) 

Рогатинське міжрайонне управління Держсанепідслужби у Івано-Франківській області 

(найменування суб’єкту надання адміністративної послуги) 
Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження 

суб'єкта надання 

адміністративної послуги 

77111 м.Бурштин, вул. Будівельників , 2. 

2. Інформація щодо режиму 

роботи Центру надання 

адміністративних послуг 

понеділок: з 8-00 20-00 год., 

вівторок-четвер з 8-00 до 1 7-00 год, 

п’ятниця з 8-00 до 16-00 год, 

субота/неділя- вихідні дні 

без перерви на обід 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

Центру надання 

адміністративних послуг 

(03438) 4-60-10 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
- Закон України «Про забезпечення санітарного 

га епідемічного благополуччя населення (ст. 10- 

14,16,17,25) 

- Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про якість та безпеку харчових 

продуктів та продовольчої сировини» (ст.18) 

- Закон України «Про Перелік документів 

дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» (пп. 6, 7, 9); 
- Закон України «Про дитяче харчування» (ст. 9); 

- Закон України «Про відходи» (ст. 24) 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

- постанова Кабінету Міністрів України від 

21.05.2009 №526 «Про заходи щодо 



  

упорядкування видачі документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності»; 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.10.2011 №1067-р «Про затвердження переліку 

платних адміністративних послуг, які надаються 

Державною санітарно-епідеміологічною службою 

та установами і закладами, що належать до сфери 

її управління» 

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 р. № 523-р «деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 

послуг» 
6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Державної санітарно-епідеміологічної 

служби України від 26.04.2012 № 38 «Про оплату 

за надання адміністративних послуг». 
7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади / органів 

місцевого самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Виконання вимог Законів України (п. 4 

Інформаційної картки). 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Заяви на ім’я головного державного 

санітарного лікаря України та головного 

державного санітарного лікаря адміністративної 

території 

2. Документи для формування дозвільної справи 

(подаються в копіях, завірених належним 

чином): 

- для отримання фізичними особами висновку 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи діючих об’єктів 

2.1. Специфікація (довідка про повний склад 

об’єкта експертизи та показники його 

ідентифікації, у тому числі відомості щодо 

цільового призначення об’єкту експертизи, 

перелік небезпечних факторів та факторів 

впливу 

на навколишнє середовище): 

2.2. Документ власника, що декларує 

відповідність об'єкта експертизи визначеним в 

Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для 

здоров'я людини (документ, що підтверджує 

якість продукції та містить дані про показники 

безпечності). 

2.3. Акт обстеження об’єкта експертизи (за 

наявності). 

2.4. Протоколи досліджень об’єкта експертизи за 

показниками якості та безпеки (за наявності) 10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання 

адміністративної 

До Центру надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради 

у спосіб, передбачений законодавством 



 

 
послуги 

 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Платно 

У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 

плата 

(назва та реквізити 

нормативно-правового 

акту) 

- Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епдемічного благополуччя населення» (ст. 35); 

розпорядження Кабінету Міністрів «Про 

затвердження переліку платних 

адміністративних 

послуг, які надаються Державною санітарно- 

епідеміологічною службою та установами і 

закладами, що належать до сфери її управління» 

від 26.10.2011 р.№ 1067-р. 

11.2 
Розмір плати 200.00грн. без ПДВ 

11.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 
р/р 31114028721002 в ГУДКСУ у Івано- 

Франківській області, МФО 836014 , код 

ЄДРПОУ 37952250 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

10 робочих днів з дати надходження заяви та 

необхідних документів в Центр надання 

адміністративних послуг. 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

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 обстежень 

4. Інші підстави, які передбачені чинним 

законодавством. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача фізичним особам висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи діючих 

об’єктів 

15. Способи отримання 

відповіді, результату 

Особисто або за дорученням 

16. Примітки Розроблено у відповідності до примірної форми 

інформаційної картки, затвердженої наказом 

Держсанепідслужби України 

від 12.03.2014 №27 

* 


