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Про затвердження iнформацiйних i
техноJIогiчних карток
адмiнiстративних послуг

На виконання cTaTTi 8 Закону Украiни'ОПро адмiнiстративнi послуги" та
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 сiчня 201,З року JФ 44 "Про
ЗатВерДЖення вимог до пiдготовки технологiчноТ картки адмiнiстративноТ
ПОСЛУги", Положення про ,Щержавну службу Украiни з питань безпечностi
ХаРЧОВИх продУктiв та захисту споживачiв, затвердженого постановою Кабiнету
N{iHicTpiB УкраТни вiд 2 вересня 2015 року J\Ъ 667, наказу Щержавноi служби
Украiни З питаньбезпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 10
вересня 2021 року

JYg

601,

НАКАЗУtо:
1. Затвер

дити iнформацiйнi та технологiчну картки

надання

адмiнiстративних послуг Головним управлiнням !ержпродспоживслужби у
Волинськiй областi, що додаються:
ТиПова iнформацiЙна картка адмiнiстративноi послуги з державноi
реестрацiТ потужностей операторiв ринку;
типова iнформацiЙна картка адмiнiстративноi послуги з внесення змiн до
вiдомостей lержавного реестру потужностей операторiв ринку;
ТиГIова iнформацiЙна картка адмiнiстративноТ послуги з внесення
вiдомостей про припинення використання потужностi до Щержавного реестру
потужностей операторiв ринку використання потужностi;
ТиПоВа iнформачiЙна картка адмiнiстративноТ послуги по затвердженню
експортноi потужностi

;

технологiчна картка адмiнiстративноТ послуги

експортноi потужностi.
2.

по

затвердженню

Управлiнню органiзацiйного забезпечення Головного управлiння

,Щержпродспоживслужби у Волинськiй областi, забезпечити розмiщення типових

iнформацiйних та технологiчноi карток адмiнiстративних послуг,
що надаються
головним управлiнням ,.щержпродспожив.пу*б, у Волинсiкiй областi, на
офiцiйному веб-сайтi Головного управлiння Д.ржrrродспоживслужби
у
волинськiй областi.
3. Керiвникам самостiйних структурних пiдроздiлiв Головного
управлiння

у

Волинськiй областi, забезпечити затвердженнi
Щержпродспоживслужби
iнформацiйнi та технологiчнi картки до кожноi адмiнiстративноТ посфги, якi
надаються Головним управлiнням .щержпродспоживслужби
Волинськiй
областi та розмiщення на iнформацiйних стендах безпосередньо
у мiсцях
наданнЯ адмiнiстРативниХ послуг У мiсцях здiйснення прийому суб'сктiв

у

звернень.

i

Контроль за виконанням цаказу покласти на першого заступника
начальника Головного управлiння Щержпродспоживслужби
у волинськiй
областi Олександра КОЗШ.
4.

начальник

Богдан ЛоЗиНСЬкиЙ

:-Начальник вiддiлу
державного контролю

, Ярослав

Головний спецiалiст вiддiлу
державного контролю

ЗАРУБДЙКО
Iгор

ПIСКАР

Погоджено:

Головний спецiалiст сектору з питань
запобiгання корупцiТ
Начальник вiддiлу
правового забезпечення
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