
                                   Додаток 7 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Управління Держпраці 

у Кіровоградській області    

01.03.2018 № 127 

 

 

Технологічна картка № 3  

адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці  

№ 

п/п 
Етапи надання послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом примірників декларації 

відповідності матеріально-

технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони 

праці (далі - декларація) від 

Центру надання адміністративних 

послуг м. Кропивницького 

Центр надання 

адміністративних послуг, 

адміністратор 
У 

Протягом 

одного дня 

2. 

Передання декларації для 

отримання резолюції начальника 

Управління (заступника) 

Старший інспектор 
сектору 
документального 
забезпечення та 
контролю 

У 

В день 

надходження 

заяви 

3. 

Передання декларації начальнику 

відділу організації державного та 

ринкового нагляду, надання 

адміністративних послуг для 

розгляду 

Старший інспектор 
сектору 
документального 
забезпечення та 
контролю 

У 

В день 

надходження 

заяви 

 

 

4. 

Перевірка відомостей, що 

містяться в поданій декларації 

суб’єкта господарювання 

Начальник відділу 
організації державного та 
ринкового нагляду, 
надання адміністративних 
послуг 

В 

В день 

надходження 

заяви 

5. 

У разі негативного результату - 

підготовка листа, його підписання 

із зауваженнями на адресу 

заявника та передача його до 

дозвільного центру 

Начальник відділу 
організації державного та 
ринкового нагляду, 
надання адміністративних 
послуг 

В 

Протягом 

одного 

робочого дня 

після передачі 

6. 
У разі позитивного результату - 

реєстрація декларації  

Начальник відділу 
організації державного та 
ринкового нагляду, 
надання адміністративних 
послуг 

В 

Наступний 

робочий день 

після 

надходження 

декларації 

7. 

Передача зареєстрованої 

декларації або листа із 

зауваженнями адміністратору   

Головний державний 
інспектор відділу 
організації державного та 
ринкового нагляду, 
надання адміністративних 
послуг 

В 

Наступний 

робочий день 

після 

надходження 

декларації 

 

Загальна кількість днів надання послуги 5 

Загальна кількість днів, передбачена законодавством 5 
 
 
 



2 

 
Умовні позначки: 
В – виконує, У – бере участь, П - погоджує, З - затверджує.  
 
Примітка: у разі відмови Управлінням суб'єкту господарювання у реєстрації декларації 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці суб'єкт 
господарювання може оскаржити таку відмову у судових органах 
 
 
 


