ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Назва послуги:  Ліцензія  на право провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1
Суб’єкт  надання адміністративної послуги
Департамент розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації
2
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83
3
Контактна інформація суб’єкта надання адміністративної послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт 
Тел.: 32-87-01
- oblgkh@odessa.gov.ua
- http://oda.odessa.gov.ua/
4
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок — четвер: 9.00-18.00
П`ятниця: 9.00-16.45
5
Відповідальна особа суб'єкта надання адміністративної послуги за взаємодію з управлінням надання адміністративних послуг Одеської міської ради:
- ПІБ, посада;
- телефон
Ісламов М.М. – начальник управління комунального господарства та енергетики
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
6
Закони України (номер, дата, назва, стаття)
Закон України “ Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000р. №1775-ІІІ

7
Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, назва)
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001р. №756 “Про затвердження документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду діяльності”
8
Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, назва)
Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012р. №276, №277 «Про затрвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими(розподільчими) тепловими мережами»
9
Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, назва)
Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації 21.05.2012 №473/А-2012 “Про надання адміністративних послуг”
Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації 20.12.2012р. №1398/А-2012 “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності”

Умови одержання адміністративної послуги
10
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
через Центр надання адміністративних послуг
11
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,                    а також вимоги до них
 1.Заява, заповнена відповідно до ст.10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
2. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності суб’єкта господарювання або оренди ним виробничих об’єктів,
Де провадитиметься відповідний вид господарської  діяльності .
3. Відомості за підписом заявника – суб’єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
3.1 Наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності;
3.2 Наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування;
3.3 Освітній і кваліфікаційний рівень працівників, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності;
3.4 Перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення;
3.5 Відомості про обсяги постачання теплової енергії за підписом керівника суб’єкта господарювання
3.6 Баланс підприємства на останню звітню дату за підписом керівника суб’єкта  господарювання, скріпленим печаткою.
    

12
Платність/безоплатність надання адміністративної послуги
Платно
13
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000р. №1755 “Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу”
14
Розмір плати надання адміністративної послуги
Одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру на дату прийняття органам ліцензування рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься заявником після отримання повідомлення в письмовій формі про прийняття рішення про видачу ліцензії
15
Банківські реквізити для внесення плати
Одержувач: ГУДКСУ в Одеській області
Банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області
ОКПО (код): 37607526
Розрахунковий рахунок: 31413511700001
МФО (код банку): 828011
Код платежу: 22010200
Призначення платежу: плата за видачу ліцензій
16
Строк надання адміністративної послуги
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії, про залишення заяви без розгляду або відмову у видачі ліцензії приймається у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії, про залишення заяви без розгляду або про відмову у її видачі надсилається заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
Орган ліцензування оформляє ліцензію не пізніше ніж за 3 робочих днів з дня надходження документа , що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняте рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до суб'єкта надання адміністративної послуги для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсної
17
Строк дії адміністративної послуги
-
18
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Відмова у видачі ліцензії:
Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
Невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленому для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
Залишення заяви без розгляду:
Заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
Документи оформлені з порушенням вимог;
Немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців відомостей про заявника або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації чи про державну реєстрацію її припинення
19
Результат надання адміністративної послуги
Ліцензія  на право провадження господарської діяльності з виробництва та транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами або залишення заяви без розгляду
20
Способи одержання відповіді (результату)
через Центр надання адміністративних послуг
21
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга
-
22
Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)
-
23
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
-
24
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
-
25
Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)
-


