
 
                                     Додаток 5 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління Держпраці 

у Кіровоградській області    

01.03.2018 № 127 
 

Технологічна картка № 2  

адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 
 

№ 

з/п 
Етапи надання послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакету документів, а 

саме: реєстрація заяви від 

суб’єкта господарювання 

Центр надання 

адміністративних послуг, 

адміністратор 
У 1 день 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта 

господарювання 

Старший інспектор 

сектору документального 

забезпечення та контролю 
У 

В день 

надходження 

заяви 

3. 

Розгляд наданих документів 

начальником Управління та 

надходження у відділ 

організації державного та 

ринкового нагляду, надання 

адміністративних послуг 

Начальник Управління 

 

 
П 1 день 

4. Перевірка пакету документів  

Начальник відділу 

організації державного та 

ринкового нагляду, 

надання адміністративних 

послуг 

В 

В день 

надходження 

заяви 

5. 
Прийняття рішення про 

анулювання дозволу 

 

Начальник Управління П 1 день 

6. 
Підготовка наказу про 

анулювання  

Головний державний 

інспектор відділу 

організації державного та 

ринкового нагляду, 

надання адміністративних 

послуг 

В 

П 

1 день 

 

7. 
Підписання наказу про 

анулювання дозволу  
Начальник Управління З 

1 день 

 

8. 

Відмітка про анулювання на 

бланку дозволу, підготовка 

листа суб’єкту 

господарювання про 

анулювання дозволу 

Головний державний 

інспектор відділу 

організації державного та 

ринкового нагляду, 

надання адміністративних 

послуг 

В 
1 день 

 



2 

 

9. 

Передача анульованого 

дозволу та повідомлення про 

анулювання адміністратору 

 

 

Головний державний 

інспектор відділу 

організації державного та 

ринкового нагляду, 

надання адміністративних 

послуг 

В 

10. 

Видача анульованого дозволу 

та повідомлення про 

анулювання суб’єкту 

господарювання 

Центр надання 

адміністративних послуг 

РДА та МВК, 

адміністратор 

У 

1 день 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 робочих днів 

 

Умовні позначки: 

В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З - затверджує.   

 

Примітки:  
         1. За наявності підстав, передбачених чинним законодавством п. 7 статті 4-1 Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підготовка позову Управлінням до 

адміністративного суду про застосування заходу реагування у виді анулювання документа 

дозвільного характеру.  

          2. У разі анулювання документу дозвільного характеру з підстав, не передбачених законом, 

документ дозвільного характеру підлягає поновленню за рішенням дозвільного характеру або 

адміністративного суду. 
 
 
 

 


