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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача рішення про ліцензування господарської діяльності
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
(назва адміністративної послуги)

Вінницька обласна державна адміністрація
в особі Управління розвитку територій та інфраструктури
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Етапи послуги

№
•

1

2

3

4

Відповідальна
Дія
Термін виконання
посадова особа і
(В, У, П,
(днів)
структурний підрозділ
3)

Прийом і перевірка повноти
пакету документів Центром
Адміністратор Центру
надання адміністративних послуг
надання
м. Вінниці, повідомлення
адміністративних
суб’єкта про орієнтовний термін
послуг
виконання
Передача пакету документів
Управління розвитку
суб’єкта звернення до Управління
територій та
розвитку територій та
інфраструктури
інфраструктури Вінницької
Вінницької обласної
облдержадміністрації
державної адміністрації
Реєстрація заяви суб’єкта
звернення у журналі обліку заяв
Управління розвитку
та виданих ліцензій на
територій та
провадження господарської
ін фраструктури
діяльності з централізованого
Вінницької обласної
водопостачання га
державної адміністрації
централізованого водовідведення
Вінницька обласна
державна адміністрація,
Комісія з питань
Прийняття
рішення
органом
ліцензування певних
ліцензування
про
залишення
видів господарської
заяви про отримання ліцензії без
діяльності Управління
розгляду
розвитку та
інфраструктури

Виконує

Протягом одного
робочого дня

Виконує

Протягом одного
робочого дня

Виконує

Протягом одного
робочого дня

протягом п’яти
робочих днів 3 дня
Виконує
одержання заяви та
документів

Вінницька обласна
державна адміністрація,
Комісія з питань
Прийняття рішення органом
ліцензування певних
5 ліцензування про відмову у
видів господарської
видачі ліцензії
діяльності Управління
розвитку та
інфраструктури
Вінницька обласна
державна адміністрація,
Комісія з питань
Прийняття рішення органом
ліцензування певних
ліцензування про отримання
6
видів господарської
ліцензії
діяльності Управління
розвитку та
інфраструктури
Вінницька обласна
державна адміністрація,
Комісія з питань
Прийняття органом ліцензування
ліцензування певних
обгрунтованого рішення про
7
видів господарської
зупинення дії ліцензії повністю
діяльності Управління
або частково
розвитку та
інфраструктури
Вінницька обласна
державна адміністрація,
«
Комісія з питань
Прийняття органом ліцензування
ліцензування певних
обгрунтованого рішення про
8
видів господарської
відновлення дії ліцензії повністю
діяльності
Управління
або частково
розвитку та
інфраструктури

9

протягом десяти
робочих днів з дня
одержання органом
Виконує
ліцензування заяви
про отримання
ліцензії

протягом десяти
робочих днів з дня
одержання органом
Виконує
ліцензування заяви
про отримання
ліцензії
протягом п’яти
робочих днів з дня
одержання органом
Виконує ліцензування заяви
ліцензіата про
зупинення дії
ліцензії
протягом п’яти
робочих Д Н ІВ 3 дня
одержання органом
Виконує ліцензування заяви
ліцензіата про
відновлення дії
ліцензії

Прийняття рішення органом
Вінницька обласна
ліцензування про
державна адміністрація,
переоформлення ліцензії (право
Комісія з питань
на здійснення виду господарської
ліцензування певних
діяльності, на який отримано
Виконує
видів господарської
ліцензію, може на переходити від
діяльності Управління
ліцензіата, що був фізичною
розвитку територій та
особою - підприємцем, до іншої
інфраструктури
фізичної особи, яка є її
спадкоємцем)

Прийняття рішення органом
ліцензування про звуження
10
провадження виду господарської
діяльності ліцензіатом

у місячний строк
переоформленню
органом
ліцензування на
ім’я спадкоємця з
дати набуття ним
такого права, за
умови
відповідності
спадкоємця
вимогам
відповідних
ліцензійних умов

Вінницька обласна
державна адміністрація,
Комісія з питань
протягом п’яти
ліцензування певних
робочих Д Н ІВ 3 дня
видів господарської
Виконує
надходження заяви
діяльності Управління
ліцензіата
розвитку територій та
інфраструктури

11

12

13

14
*

15

16

Вінницька обласна
державна адміністрація.
Прийняття рішення органом
Комісія з питань
протягом десяти
ліцензування про розширення
ліцензування певних
робочих днів 3 дня
Виконує
провадження виду господарської
видів господарської
одержання органом
діяльності ліцензіатом
діяльності Управління
ліцензування заяви
розвитку територій та
інфраструктури
Управління розвитку
Оприлюднення прийнятих
на наступний
територій та
органом ліцензування рішень про
робочий день
інфраструктури
Виконує
видачу ліцензій на своїх
після прийняття
Вінницької обласної
офіційних веб-сайтах
рішення
державної адміністрації
Внесення рішень, прийнятих
органом ліцензування до Єдиного Управління розвитку
державного реєстру юридичних
територій та
у день їх
осіб, фізичних осіб - підприємців
інфраструктури
Виконує
прийняття
та громадських формувань та
Вінницької обласної
оприлюднення на порталі
державної адміністрації
електронних сервісів
Передача результатів надання
адміністративної послуги засвідчена в установленому
Управління розвитку
на наступний
порядку копія розпорядчого
територій та
робочий день
інфраструктури
документу облдержадміністрації
Виконує
після прийняття
про прийняте рішення та оригінал Вінницької обласної
рішення
виписки з ліцензійного реєстру до державної адміністрації
Центру надання адміністративних
послуг м. Вінниці
Реєстрація справи в базі Центру
Адміністратор Центру
надання адміністративних послуг
надання
протягом одного
м. Вінниці, повідомлення про
Виконує
адміністративних
робочого дня
результат адміністративної
послуг м. Вінниці
послуги суб’єкта звернення
не пізніше десяти
робочих Д Н ІВ 3 дня
Суб’єкт
Подання адміністратору Центру
оприлюднення на
господарювання, який
надання адміністративних послуг
офіційному вебпровадить певний вид
м. Вінниці докум енту, що
Виконує
сайті (порталі
господарської
підтверджує внесення плати за
електронних
діяльності, що
видачу ліцензії
сервісів) рішення
ліцензується
про видачу ліцензії

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)
не більше 21 робочого дня.
Начальник управління розвитку
територій та інфраструктури
облдержадміністрації
Юлія Кульчицька 46 92 10
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