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Про внесення змін до розпорядження
обласної державної адміністрації
від 29.03.2016 № 146

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“:
внести до розпорядження обласної державної адміністрації від 29.03.2016
№ 146 „Про ліцензійну діяльність“ зміни, виклавши його в новій редакції:
„Про ліцензійну діяльність
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, Закону України „Про ліцензування видів господарської
діяльності“, постанов Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1658
„Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями
ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру“
та від 05.08.2015 № 609 „Про затвердження переліку органів ліцензування
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України“:
1. Уповноважити нижчевказані структурні підрозділи обласної державної
адміністрації на здійснення функцій обласної державної адміністрації,
як органу ліцензування, щодо розгляду та підготовки документів для видачі
ліцензій на такі види господарської діяльності:
1) централізоване
водопостачання
та
водовідведення,
крім
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом – Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства обласної державної адміністрації;
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2) виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами
та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом – Департамент
містобудування,
архітектури,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації;
3) освітня діяльність закладів освіти – управління освіти і науки обласної
державної адміністрації.
2. Встановити, що:
1) ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється
в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі
ліцензії суб’єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) і відображається
у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, що видається ліцензіату безоплатно,
та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів
у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань.
2) до набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань інформації про ліцензування та прийняття Кабінетом Міністрів
України акта щодо припинення ведення Єдиного ліцензійного реєстру
структурні підрозділи обласної державної адміністрації, на які покладені
функції з організації роботи з ліцензування:
забезпечують дотримання вимог чинного законодавства щодо
формування та зберігання ліцензійних справ, ведення Єдиного ліцензійного
реєстру;
здійснюють в межах своєї компетенції контроль за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов;
оприлюднюють прийняті рішення про видачу ліцензій на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації на наступний робочий день;
сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у формуванні
електронного інформаційного ресурсу реєстру щодо ліцензування.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Березаня Я. Г. та Департамент
регіонального розвитку обласної державної адміністрації.“
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