
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

Назва послуги:  Видача  атестату виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1
Суб’єкт  надання адміністративної послуги
Департамент агропромислового розвитку Одеської обласної державної адміністрації
2
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
м. Одеса, вул. Канатна, 83
3
Контактна інформація суб’єкта надання адміністративної послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт 
т.725-15-58
http://apk.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
Коваленко П.П. (каб.1425, тел..7-283-567); Смоквін М.В. (каб.1413, тел..7-283-850)
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
6
Закони України (номер, дата, назва, стаття)
Ст.11 Закону України «Про молоко та молочні продукти», Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

7
Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, назва)
-
8
Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, назва)
Наказ Міністерства аграрної політики України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.01.2005 року №23/17 «Про затвердження Порядку проведення  атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб’єктів господарювання»

9
Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, назва)
-
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 для проведення атестації;
- відомості до заяви суб’єкта господарювання на право виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів:
1) З виробництва молока і молочної сировини:
1.Назва суб’єкта господарювання, що атестується.
2. Чисельність та стан дійного поголів’я.
3. Інформація про:
    - ідентифікацію та реєстрацію тварин;
    - утримання та годівля тварин;
    - ветеринарно-санітарний стан виробничих приміщень та прилеглої території (водопостачання, каналізація, освітлення, вентиляція повітря);
     - стан обладнання(молочного, холодильного)для виробництва та транспортування молока і молочної сировини.
4.Стан лабораторії з визначення якості молока.
5.Загальна кількість працюючих, їх
Підготовка та кваліфікація.
6. Інша інформація, надана суб’єктом господарювання.

2)З виробництва молочних продуктів:
1.Назва суб’єкта господарювання, що атестується.
2. Загальна кількість працюючих і їх кваліфікація.
3. Інформація про виробної потужності на основні види продукції та показники роботи за останній рік ( в одиницях звітності).
4. Інформація що сертифікації продукції, яка проводилась раніше.
5. Наявність зареєстрованої торгової марки.
6. Відомості про реалізацію продукції на експорт.
7. Наявність нормативних документів на продукцію, що виробляється, санітарних та ветеринарних правил, правил з охорони праці.
8. Інформація про:
 - технологічну документацію, стан технологічного та допоміжного обладнання та його технічне обслуговування, метрологічне забезпечення виробництва;
 - систему контролю за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним, технічним станом виробництва і якістю сировини, матеріалів та готової продукції;
  - результати перевірок (обстеження) за санітарно-гігієнічним, ветеринарно-санітарним, технічним станами виробництва, проведених органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, за останній рік; 
   - санітарно-технічний стан прилеглої території, виробничих та допоміжних приміщень;
   - дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
9.Стан лабораторії (або підрозділу) з контролю якості молочної сировини і готової продукції.
10. Наявність рекламацій відносно якості продукції за останній рік.
11. Наявність дозволів:
    - органів санітарно-епідеміологічної служби;
    - органів ветеринарної медицини;
    - інші дозвільні документи.
12.Інша інформація, надана суб’єктом господарювання.
12
Платність/безоплатність надання адміністративної послуги
Безоплатно
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
Атестат видається протягом місяця з моменту одержання заяви.
У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову у видачі атестата суб’єкту господарювання надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його прийняття із зазначених підстав.
  Про залишення заяви без розгляду суб’єктам господарювання повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав такого рішення атестаційної комісії у 10-денний термін із дня отримання заяви.
17
Строк дії адміністративної послуги
-
18
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
-
19
Результат надання адміністративної послуги
Видається атестат виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів
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)
-



