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Чернігівський районний відділ
Управління ДСНС України у Чернігівській області
(11айме11ува11нясуб 'єкта надання адміністративної послуzи)

Центр надання адміністративних послуг
Чернігівськоїрайонної державної адміністрації

Найменування центру
в якому здійснюється .обслуговування
9:§'єктів звернень
1.
І Місцезнаходження Центру
надання адміністративних послуг

І

2.

·1

Інформація щодо 'режиму роботи Понед.ілок, середа, четвер, п'ятниця:
Центру надання адміністративних 8.00 - 17.ОО год.,
.
послуг
Вівторок - 8.00 - 20.00 год.
Прийом громадян:
Понеділок, середа, четвер,
п'ятниця: 8.30- 15.30 год.
Вівторок: 8.30 ~ 20.00 год.
Телефон/факс (довідки), адреса І тел., факс: (0462) 606-456
електронної поппи та веб-сайт сайт: http://chadm.cg.gov.ua/
Центру надання адміністративних Електронна адреса: cnap ray@ukr.net
послуг

З.

4.

Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 48

11 ·

Реквізити адміністаргора (-ів) та
Адмініс·тратор Центру надання
представника (-ів) місцевого орга- адміністративних послуг
ну, відповідальних, за реєстрацію тел. (0462) 606-456
декларації:
2. Чернігівський районний відділ Управління Дер
жавної служби України з надзвичайних ситуацій
у Чернігівській області
відповідальний: Головний інспектор
Чернігівського РВ УДСНС у Чернігівській області
тел. (04622) 4-51-56, 4-50-76
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.1.
4.2.

І
І

Кодекси України
Акти Кабінету Міністрів України

Кодекс цивільного захисту України
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5
червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку
подання і реєстрації декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб'єкта господарю-

вання вим огам законодавства з питань пож еж ної
безпеки»;
2. Розпорядж ення К абінету М іністрів У країни від
16 травня 2014 року № 523-р «Д еякі питання на
дання адм іністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання ад м іністративних пос
луг»;
3.
П останова
К абінету
М іністрів
У країни
від 20 травня 2015 р. № 31.1 «П ро внесення зм ін до
П орядку подання і реєстрації декларації відповід
ності м атеріально-технічної бази суб'єкта господа
рю вання вим огам законодавства з питань пож еж 
ної безпеки»;
4. П останова К абінету М іністрів У країни від 14
лютогоднв р. № 80 «Зміни, що вносяться до По

рядку подання і реєстрації декларації відповіднос
ті матеріально-технічної бази суб'єкта господарю
вання вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки>,

4.3.

І

Акти центральних органів
виконавчої влади
4.4. І Акти місцевих органів виконавчої І
Розпорядження голови районної державної
влади/ органів місцевого самовря- адміністрації:
. .
дування
- від 06 травня 2018 № 669 "Про режим роботи Центру надання адміністративних по
слуг";
від 02 травня 2018 року № 639 "Про за
твердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг Чернігівської
районної державної адміністрації";
від 05 червня 2018 року № 813 "Про вне
сення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 1 б бе
резня 2015 року №92";
від 16 березня 2015 року №92 "Про за
твердження регламенту Центру надання
адміністративних
послуг Чернігівської
районної державної адміністрації";
від 13 квітн}! 2017 року No352 "Про перелік
адміністративних послуг, що надаються че
рез Центр надання адміністративних по
слуг Чернігівської районної державної
адміністрації"
Умови одержа!Jня адміністративної послуги
5. r:
Підстава для одержання
Започаткування діяльності суб'єкта господарюадміністративної послуги
вання, початок. використанн~ суб'єктом господа______Lрс_ю
с вання об'єктш нерухомост1

І

б.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

11.

Заповнені дві декларації відповідності
перелік документів,
отримання матеріально-технічної бази суб'єкта господарюнеобхідних
д)ІЯ
адміністративної послуги, а також І вання вимогам законодавства з питань пожежної
вимоги до них
безпеки відповідно до частини п'ятої статті 57 Ко
дексу цивільного захисту України та Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку подання і реєстрації декларації
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки" від 05 червня 2013 року № 440.
2. Суб'єкт господарювання з високим ступенем
прийнятного ризику разом з декларацією подає
позитивний висновок за результатами оцінки {ек
спертизи) протипожежного стану підприємства,
об'єкта чи приміщення. Оцінка протипожежного
стану проводиться суб'єктом господарювання,
який~одержав відповідну ліцензію.
Порядок
та
спосіб
подання Особисто суб'єктом звернення, через уповноваже
документів, необхідних для отри- ну особу або надсилається рекомендованим листом
за місцем розташування об'єкта· нерухомості до
мання адміністративної послуги
Центру надання_!!8_м:іністративних послуг
Безоплатно
Платність (безоплатність) надання
адміністративної Послуги
Протягом 5 робочих днів
Строк надання адміністративної
послуги
Перелік підстав для відмови у
наданні_адмі:ністративної послуги
Результат надання адміністративної Реєстрація декларації відповідності матеріальнопослуги
технічної бази суб'єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

Вичерпний

І

Способи отримання відповіді
(результату)

Особисто , або уповноваженою особою через
адміністратора Центру надання адміністративних
послуг
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