
ПОГОДЖЕНО
кої міської ради

1.М. Огрохін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник територіального
управління Держгірпромнагдяду

РЕГЛАМЕНТ
послідовності дій для отримання 

дозволу на початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки 
або дозволу на початок (продовження4) експлуатації об’єктів, машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки_________________________

(назва документа дозвільного характеру)

______ Територіальне управління Держгірпромнагляду по С у м с ь к ій  області
______________ (регіональний дозвільний орган)_______________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

Продовження
1. Найменування дозвільного центру, 

в якому здійснюється 
обслуговування суб’єктів 
господарювання

Дозвільний центр “Єдиний офіс” 
виконкому Сумської міської ради

2. Місцезнаходження дозвільного 
центру

Адреса: 40030, м. Суми, вул. Горького, 
21, каб. 126

3. Інформація щодо графіку роботи 
дозвільного центру

Представни к те ритор іал ьн о го 
управління: щовівторка з 900 до 1200

4. Реквізити представника 
регіонального дозвільного органу, 
відповідального за видачу 
документа дозвільного характеру:

Провідний спеціаліст відділу організації 
державного нагляду територіального 
управління Держгірпромнагляду по 
Сумській області 
Руденко Ігор Олексійович, 
раб. тел.. 22-35-88, факс 22-55-02 
(40030, м.Суми, вул.Горького, 28-Б)

4.1. Нормативно-правові акти, якими 
регламентується видача документа 
Дозвільного характеру

- Закон України „Про охорону праці”;
- Закон України „Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності";
- Посганова.Кабінету Міністрів України 

про „Порядок видачі дозволів Державним 
комітетом з нагляду за охороною праці та 
його територіальними органами" (ДНАОП



0.00-4.05-03);
- „Інструкція щодо застосування Порядку 

видачі дозволів Державним комітетом з 
нагляду за охороною праці та його 
територіальними органами” (НПАОП

0.00-5.29-04);
- Рішення виконавчого комітету 

Сумської міської ради «Про Порядок 
взаємодій представників місцевих 
дозвільних органів, які здійснюють 
прийом суб’єктів господарювання в 
одному приміщенні»

4.2. Закони України (назва, частина, 
стаття)

Закон України „Про охорону праці”,
№ 229-ІУ від 21.11.2002р., ст. 21;
Закон України „Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності”,
№ 2806-ІУ від 06.09.2005р., ст. 7., 
Кодекс законів про працю України, 
ст.155, чЗ.

4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 
15.10.2003 р. № 1631 
„Порядок видачі дозволів Державним 
комітетом з нагляду за охороною праці та 
його територіальними органами"
(далі -  Порядок);
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 21.05.09 №526 «Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів 
дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності» додаток2, пп. 
2 ,4

4.4. Акти центральних органів 
виконавчої влади (назва , дата та 
номер, пункт)

„Інструкція щодо застосування Порядку 
видачі дозволів Державним комітетом з 
нагляду за охороною праці та його 
територіальними органами”, затверджена 
наказом Держнаглядохоронпраці України 
від 21.02.2004 р.№  13

5. Акти місцевих органів виконавчої 
влади / органів місцевого 
самоврядування (назва, дата та 
номер, пункт)

Рішення виконавчого комітету Сумської 
міської ради «Про Порядок взаємодії 
представників місцевих дозвільних 
органів, які здійснюють прийом суб’єктів 
господарювання в одному приміщенні» 
від 27.11.2007р. № 589

6. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
документа дозвільного характеру

- заява за зразком згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 
7.12.2005р. № 1176 - для адміністратора;
- заява за зразком згідно з додатком 3 до 
Порядку - для представника 
територіального управління;
- копія свідоцтва про державну 
реєстрацію суб’єкта господарювання;
- на початок (продовження) виконання 
роботи підвищеної небезпеки - висновок 
експертизи щодо спроможності суб’єкта 
господарської діяльності забезпечити 
додержання вимог законів та інших 
нормативно-правових актів з охорони 
праці та промислової безпеки під час



виконання заявленої роботи;
- на експлуатацію об’єкта (машин, 
механізмів, устаткування) - висновок 
експертизи щодо відповідності об’єкта 
вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки ( з 
урахуванням результатів сертифікації в 
системі УкрСЕПРО у разі її проведення) і 
спроможності суб’єкта господарської 
діяльності забезпечити додержання вимог 
законодавства під час його експлуатації, а 
також експлуатаційну документацію 
(копії інструкції з експлуатації, паспорта, 
настанови тощо) українською або, як 
виняток, російською мовою (для об’єкта, 
який виготовлений за кордоном).

7. Платність (безоплатність) видачі 
документа дозвільного характеру

безоплатно

У разі платності: -
7.1. Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

-

7.2. Розмір плати -
7.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати
-

8. Строк, протягом якого видається 
документ дозвільного характеру

5 робочих днів з дати надходження 
документів від адміністратора чи 
суб’єкта господарювання

9. Вичерпний перелік підстав для 
відмови у наданні документа 
дозвільного характеру

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про
охорону праці»:
- неподання роботодавцем необхідних 

документів та (або) їх оформлення з 
порушеннями встановлених вимог;

- подання недостовірних відомостей або 
висновку за результатами експертизи, 
який затверджено чи складено більш як 
за рік до дня подання заяви;

- встановлення згідно з висновком за 
результатами експертизи невідповідності 
об’єкта експертизи вимогам законів та 
інших нормативно-правових актів з 
охорони праці

10. Строк дії документа дозвільного 
характеру (необмеженість строку 
Дії)

- На початок виконання робіт та початок 
експлуатації об’єкта -  3 роки;
- На продовження виконання робіт та 
продовження експлуатації об’єкта -  5 
років

11. Необхідність у проведенні 
експертизи (обстеження) об’єкта, 
на який видається документ 
дозвільного характеру

Державне підприємство „Сумський 
експертно-технічний центр”,
40002, м. Суми, вул. Перемоги, 1, 
тел. 61-14-51(65-29-24)

12. Платність (безоплатність) 
проведення експертизи 
(обстеження)

Платно

У разі платності:



П л. Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно- 
правового акту)

„Методичні рекомендації по 
формуванню собі вартості продукції, 
робіт в промисловості”, затверджені 
наказом Державного комітету 
промислової політики України від 
02.02.2001 р. № 47

12.2. Розмір плати проведення 
експертизи (обстеження)

В залежності від складності обстеження 
(кількості робіт чи об’єктів)

12.3. Розрахункові рахунки для 
внесення плати

р/р 26004750988832 в Харківській 
обласній філії АКБ Укрсоцбанк, м. Суми

13. Примітки

Додаток: Схема отримання дозволу в органах Держгірпромнагляду 
на 1 арк.

Начальник відділу 
організації державного нагляду 
територіального управління 
Держгірпромнагляду 
по Сумській області В.Д. Гринюк



Схема отримання дозволу територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області 
на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Суб’єкт
господарської

діяльності


