 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Назва послуги Складання актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств або їх приймальних пунктів


Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1
Суб’єкт  надання адміністративної послуги
Департамент економічного розвитку і торгівлі
2
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
м. Одеса, пр-т Шевченка, 4
3
Контактна інформація суб’єкта надання адміністративної послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт 
Телефони:7189-527
E-mail: eko@odessa.gov.ua
http://oda.odessa.gov.ua/
4
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-четверг : 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
Кирик І.А.;
Васильєв А.О.
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
6
Закони України (номер, дата, назва, стаття)
Стаття 4 Закону України «Про металобрухт»

7
Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, назва)
-
8
Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, назва)
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 р. № 183, зареєстрований у Міністерстві юстицій України 18.11.2011р. за № 1321/20059  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових і чорних металів», 
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.11.2011 р. №191 «Про затвердження форм та актів обстеження суб’єктів господарювання».
9
Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, назва)
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.04.2013 №356/А-2013 «Про робочу групу для проведення обстеження спеціалізованих підприємств, спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»
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
Заява на отримання адміністративної послуги в письмовій формі
12
Платність/безоплатність надання адміністративної послуги
Адміністративна послуга надається на безоплатній основі
13
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
-
14
Розмір плати надання адміністративної послуги
-
15
Банківські реквізити для внесення плати
-
16
Строк надання адміністративної послуги
Протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви до суб’єкта надання адміністративної послуги
17
Строк дії адміністративної послуги
-
18
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
Невідповідність спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів вимогам Закону України «Про металобрухт» та Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 р. №183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011р. за №1321/20059.
19
Результат надання адміністративної послуги
Акт обстеження спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства або його приймальних пунктів або лист з обґрунтуванням причин відмови
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)
-



