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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Начальник Хмільницького РУ 
Головного Управління ДСНС 
України у Вінницькій області 

ковник служби цивільного захисту 

Олександр НЕЧКО 

2021 р. 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 
(назва адміністративної послуги) 

Хмільницьке районне управління Головного управління ДСНС України у 
Вінницькій області 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 
Найменування центру надання 
адміністративної послуги, в якому 
здійснюється обслуговування 
суб'єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільнику 

1. Місцезнаходження центрів 
надання адміністративної 
послуги 

22000, Вінницька область, м. Хмільник, 
вул. Столярчука, 10 

2. Інформація щодо режиму 
роботи центрів надання 
адміністративної послуги 

Режим роботи Центру надання адміністративної послуги: 
- Пн, Вт, Ср, Пт з 08 год. 30 хв. до 15 год. 30 хв., без перерви; 

- Чт. з 08 год. 30 хв. до 20 год. 00 хв., без перерви; 
вихідні дні - субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса 
електронної пошти та веб-сайт 
центрів надання 
'адміністративної послуги 

(04338) 2-20-85 
E-mail: admincentr_hm@ukr.net 

http://Rada.ekhmilnyk.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України Закон України «Про адміністративні послуги» 

від 06.09.2012 р.№5203-УІ 
Кодекс цивільного захисту України 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. 
№ 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації 
декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. 
№ 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації 
декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки» 

mailto:admincentr_hm@ukr.net
http://Rada.ekhmilnyk.gov.ua


* 6. Акти центральних органів 
виконавчої влади 
Акти центральних органів 
виконавчої влади 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 
місцевого самоврядування 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для отримання 
адміністративної послуги 

Започаткування діяльності суб'єкта господарювання, 
початок використання суб'єктом господарювання об'єктів 
нерухомості 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги, а також вимоги до 
них 

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної 
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки у двох примірниках; 
суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного 
ризику від провадження господарської діяльності разом з 
заповненою декларацією подає позитивний висновок за 
результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об'єкта чи приміщення 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги 

Особисто або через довірену особу, поштою через Центр 
надання адміністративних послуг у м. Хмільнику. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адмінпослуги 

Безоплатно 

У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 
11.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного збору) 
за платну адміністративну 
послугу 

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

11.3. Розрахунковий рахунок для 
внесення плати 

12. Термін надання 
адміністративної послуги 

5 робочих днів 

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної 
послуги 

1. Декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 
червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку 
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб'єкта господарювання вимогам 
законодавства з питань пожежної безпеки» 
2.негативний висновок за результатами оцінки 
(експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта 
чи приміщення 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки або аргументована відмова у 
реєстрації декларації 

15. Способи отримання відповіді 
(результату) 

Через Центр надання адміністративних послуг у 
м. Хмільнику. 

16. Примітка Зразок заповнення декларації розміщено на веб-сайті ГУ 
ДСНС України у Вінницькій області 


