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1.
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання
Центр надання адміністративних послуг м. Запоріжжя 
Запорізької міської Ради

2.
Місце знаходження дозвільного центру
69095, м. Запоріжжя,  вул. Українська, 50
3.
Інформація шодо графіку роботи дозвільного центру
Щоденно (понеділок – п’ятниця) з 8:00    до   12:00
                                                            12:45  до   17:00
4.
Реквізити представника територіального (місцевого) дозвільного органу, відповідального за видачу документа дозвільного характеру
Головний державний інспектор з охорони праці відділу організації державного нагляду та управління охороною праці
територіального управління Держгірпромнагляду у Запорізькій області
Дмитрішина Надія Володимирівна    
Тел. 222-75-25
4.1.
Нормативно - правові акти, якими
регламентується видача документа дозвільного характеру
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
Закон України «Про охорону праці» ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устковання підвищеної небезпеки»; 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності »
4.2.
Закони України (назва, частина, стаття)
Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України  «Про дозвільну систему у сфері  господарської
діяльності», ст. 4, п. 1
Закон України «Про охорону праці», ст. 21, ч. 1; 

4.3.
Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)
постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»; 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів  дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;
HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP060685.html" \t "_top" постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 685 «Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства»;
розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг» п. 31
4.4.
Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)
наказ Держгірпромнагляду «Про видачу дозволів» від 26.12.2011 № 115 п.1
5.
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

6.
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа
дозвільного характеру
1. Декларація за формою, наведеною додатком 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, у двох примірниках 

7.
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру
Безоплатно
7.1.
Нормативно - правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно - правового акту)

7.2.
Розмір плати

7.3.
Розрахунковий рахунок для внесення плати

8.
Строк, протягом якого реєструється декларація
2 робочих дня (п.п. 5, 6 HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP060685.html" \t "_top" постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 685)
9.
Вичерпний перелік підстав для відмови реєстрації декларації
1.	Декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми (п. 6 HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP060685.html" \t "_top" постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р. № 685)

10.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
безстроково 
11.
Примітки




