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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРА ЇН І З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВІТК ПР(ЗДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИТІ АЧІВ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕР]КТТРОДСПОЖИВСТ[УЖБИ 
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБ.ТАСТІ

Черкаське міське управління

бульвар Шевченка, 287 м. Черкаси, Черкаська область, 18005, тел.: (0472)
Е-таі1: сЬегкргск1@икг.пеІ

37-52-12

09Л0.2019 №>940 На№о ВІД

Начальниісу управління НЕїТання 
адміністраїтивних послуг 
департаменту управління справами 
та юріидичного за()езпечек[ря 
Черкаської міської ради 
Дмитренку Р.М.

Інформую Вас, Бдо наказо:Іі Г(Зловноп:і управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській області від 21.06.2019 №« 1329-ОД 
«Про затвердж(їння інформаційних та технолоНічних карток 
адміністративних послуг у сфері санігарного законодавства» затверджено 
Інформаційну картку адміністративної посл}ТИ з видачі дозволу (санітарного 
паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та інпіими джерелами 
іонізуючого випромінювання (додається), яка надається Черисаським м іс ьііс и м  

управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській 
області.

Також інфор)мую про ві:рату чинносіті постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2003 №° 1351 «Про затвердження тарифій (прейскурантів) 
на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та 
закладами державної санітарно-е:підеіІііологічної служби», якою 
встановлювався розмір плати за видачу дозволу (санітарного паспорта) на 
роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 
випроміню вання, відповідно зазначенаї адїкіністративна послуга надається
безоплатно.

В зв’язку із знаходженням в будівлі за адресою: буйьвар Шевченка,
287 декі.ггькох управлінь Г оловного управління Держпрод 
Черкаській області прошу Вас надавати дозвільні справи

споживслужби в 
по м. Черкаси в

кабінет и Л2№  і ,  4, де розмішується безпосередньо Черкаське міське
уиравлішя.
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Прошу Вас розмістити налракіену 
картку адміністріативної послуги і  видачі д 
роботи з радіоактивними речовішами та 
випромінювання у місцях прийому суб’єктів

на Ванту адрсф 
озволу (санітарів 
іншими джерел 
звернеїтня.

Додаток;
1. Інформаційна картка адміністративної послуги 

(санітарного паспорта на роботи з радіоаіргивнимн речовн
джерелами іонізуючого випромінірвання на 

2. Сканкопія підпису д^ Інформ 
послуги з видачі дозволу (санітарйого паспорта на роботи 
речовинами та іншими джерелами іонізуючЬго випромінюв 
прим.

8 арк. в 1 прим, 
аційної картки

В.о. начальника

Савенко 097-831-88-90

У  Інформаційну 
ого паспорта) на 
ами іонізуючого

з видачі дозволу 
шами та інпшми

адміністративної 
! радіоактивними 

іння на 1 арк, в 1

О.В. Савенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління 
Держпрюдспожіїївслужби 
в Черкаській о(5ласті 
від 21.06.2019 № 1329

ШФОРМАЦІЇІНА КАРТКА
і*

л л м ЯІСТРАТИВНОІПОСЛ1УГИ

з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовивіами та
ІНШИМИ джерелами юніззпочого випромінюваїн ня

(назва адаііністратавної ііослуги)

Черкаське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби
в Черіїаській області

(наііменуваїмя суб’єкт^ надання: адмії [істративної послуги)

Інформація про центр надання адміністр:ативної ПОСЛУГИ

1. Місцезнаходження ц|ентру
надання адміністративної
послуги

Центр надання 
послуг у м. 
м. Черкаси, вул. Бф

адмшістративнійх | 
Черкаси, 18007, і 

аговісна, 170 І

Інформація щодо рбжиму 
роботи центру надання 
адміністративної пос.луги

П(І)неділок, середа 
Вівторок, четвер: ^^-20 
О}бота:
Неділя: ввкідний 
Без перерви на обік

9 1 ^760п ятниця: 8 -17
,00 -.глОО

Телефон/фіакс (довідки), адреса 
електронної пошти та ве^-сайт 
центру надання
адміністративної послуги

Тї}лефони: (0472) :
Терефон/факс: (0472) 36-01-83 
Е-таі1: сіо2УІ1піу(^да(1а.ск.иа

3-07-01;

Інформація про суб’єкта йадання а1дміністративн<}і послуги
Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної
послуги

Інформація ш,одо режиму

Н005, м. Черкаси 
287

бульвар Ше!вченіса,

Нрнеділок, четвеї:» з 8°® до 17'^



роботи суб’єкта нафання 
адміністративної послуги

ПІятниця: 3 8 до
І

16'̂ ^

6.
'

Телефоа'факс (довідки), адреса 
е.лекгронисї пошти та веб - 

І сайт суб’єкта наДання 
адміністративної послуги

Телефон/факс: (04' 
Е-таі1: сЬегкрго(1(іг

1
І

72) 45-52-12 
)икг.пе1

Нормативні акти, якими регламентується йадання адмінісі ративної послуги
1

7. і Закони > к|раїни
і

1. Закон 'У країни « 
псіслуги» від 06.09

Про адміністративні 
.2012 №5203-УІ

8. Акти Кабінету 
України

Міністрів

2. Закон Україї^ «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

[ьності» від 06.09.2005 №2806-1V
«Про забезпечення і 

га епідеімічного | 
населення» від

24.02.1994 №4004^X11 (ст. 23)
4. Закон України «Про перелік! 
документів дозвідьного характеру у ' 
С ( | ю р і  господарсь.:сої діяльності» від і  
19.05.201 ] № 339?Іуі (додаток, п. 53) і

дирл;
3. Закон України 
саінітарноію 
благополуччя

1. Постанова І^абінету Міністріів 
Уішаїни від 10.09.2014 № 442 «Про І 
оптимізацію си(3теми цент])альних | 
ор|ганів виконавчо" влади» і
2. Постанова ІСабінету Міністріів і 
Уііфаїни від 02.09.2015 № 667 «Про і

Положення про 
України з питань І 

звих прод}лстів та і 
в»

затвердження 
Д(1:ржавну службу 
безпечності харт[ 
захисту споживачі
3. Розпорядження Кабінету Міністріів
України від 06 ,04.2016 № 260-р

звих продуктів та 
з»

хГІитання Державної служби з питань 
безпечності харчі 
захисту сг[ож:ивачі
4. Розпорядження Кабінету Міністріів 
Уііфаїни від 26.10.2011 № 1067-р«Про 
затвердження 
адміністративних

(іереліку платних 
послуг, які

надаютьс5[ Дерікавною санітарно-
службою, та 

злежать до сфери ї ї
Є І Т 1Д Є М 10Л ( З П Ч Н 0 Ю
установами, що н



управління»
4. Розпорядження: Кабінету Міністріів
України від 16.05.:^014 №» 523-р «Деякі

адміністративних 
онавчої влади через 

адміністративних

пїітання наданн? 
послуг органів в и ї  

центри 
пс|слуг»

надання

9. Акти центральних 
виконавчої влади

органів

10. Акти місцевих органів 
виконавчої' влади/органів
місцевого самоврядування

1. Наказ Мін: стерства аграрної
псілітики та продовольства України від

«Про затверджен:ня 
Головне управлін;ня

12.04.2017 №о 209
псложення про
Державної служби України з питань 
безпечності хар^іових продуктів та 
закисту с:[іоживач[в, в м. Київ» (п. 4

вано в Міністерстві 
від 13.05.2017 за

ПП. 12), зареєстро 
Ю(1:тиції України 
№ 604/30472 
2 Наказ Держпр<)дспоживслу^єби е іід

«Про затверджен:ня 
оловне управління 

лужби в Черкаській

21|.07.2017 № 581 
Положення про 
Держпрод споживе 
об|ласті» (:п. 4 пп. 12).
3. «Основні санітарні правила 
забезпечення р;^діаційної безпеки 
України» ДСП 6.177-2005-09-02 
затверджені наказом МОЗ України від 
02.02.2005 .№ 54, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України від 
2^.05.2005 за №2 552/0832
4. «Гігієнічні вимоги до влапітуван;ня 
таї експлуатації рентгенівських
кабінетів і проведен:ня
рентгенологічних процедур» ДГанПіН 
6.(|).3-150-2007, затверджені наказом 
МОЗ України від 04.06.2007 №2 294, 
зареєстровано в І^іністерстві юстиції 
України 07.11.200'^ за №2 1256/14523

Умови отримання адміністративно'! послуги

11. Підстава для одержання 1. Закон України 
оа|нітарііо]"о іа

«про забезпечення 
епідемічного



адміністративної пос:іуги благополуччя населення» від
24.02.1994 №> 4004№П (ст. 23)
2. Закон України «Про перелік 
документів дозвіїїьного характеру у
сфері госиодарсь, 
15І.05.201І №о3392

сої ДІЯЛЬНОСТІ» ВІД

-VI (додаток, п. 53)

12. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністріативної послугй, а 
також вимоги до них

Ві|ід ача та 
(санітарного 
П]|>оведен]:ія 
іонізуючих 
ус[гановах 
іонізуючого 
меідичного 
обладнання):
1) Заява 
форми.
2) Документи

подовження Д03ВО.1У 
паспорта) на 

ройіт з джерелами  
випромінювань в

(дл^ всіх джерел 
випромінювання, крім 

рентгенівського

ЗГІДНО встановленої

приміщень, призначених
про ВІДПОВІДНІСТЬ

джерелами
для роботи 

іонізуючих
випромінювань, вимогам Правил:

копія документа про прийняття в 
експлуатацію нових чи
реконструйованих підприємств,

акт переіірки дотримання 
одавства на діючих 

тому чис;[і акти 
спеціалізс ваними 

еми спецвенгиляції, 
пилогазо-очищення

са|штарно]-о закон 
пі,цприємствах (}/ 
обстеження 
організаціями сис 
спецканалізації, 
для роботи з відкритими джерелами).
3) Документи про НЕІЯВНІСТЬ 

не|обхідної для рібботи апаратури та 
обладнання:

копія тех|гічного паспорта 
(сертифікат чи свідоцтво) на джерело 
іокізуючого випромінювання;

копія метро.і|огічних свідоцтв на 
аііаратуру;

копія
фактичної
іойізукічого
момент
паїспорта;

копія

акіу інвентаризації 
наявності джерела 

вг[Промінювання на
одержання санітарного

договору на технічне



обіслуговування документи, що
підтверджують мошіивість самостійно 
Пріовадитн техобслуговування
установки на підприємстві.
4) Копія висновку про
проходження персоналом медогляду 
або медична довідка про відсутність 
м€|дичних протипсжазань у персоналу 
для роботи з дж:ерелами іонізуючих 
ви|проміш<звань.
5) Копія 
підприємство.
6) Копія догов

положення про

зру підприємства із 
Спецкомбінаїтом нд збір і захорюненіля 
радіоактивних відходів.
7) Оціїлка хар£і|сгеру опромінення і 
заходів, щб вживаються
адміністргщією підприємства для

протирадіаційного 
населення за 

експлуатації

забезпечення 
захисту г[ерсонап[у і 
нс|рмальних умов 
джерела, а також при радіаційних 
авкріях:

копія інстрі^ції з радіаційної
беізпеки при проведенні робіт із 
джерелами іонізуючих
вішромінювань;

копія наказів про призначення 
відповідаїїьного за радіаційну безпеку, 
о^лік і зберігання джерел, передачу на 
захоронення раді(|зактивних відходів, 
за організацію і проведення
радіаційного коніролю, про допуск 
осіб з персоналу категорії А до робіт із 
джерелами іонізуючих
виїпромінкзвань;

контрольні рівні радіаційної
безпеки;

копія планів аварійних заходів; 
копії документів, вдо 

підтверджукоть рівень знань 
персоналом норм і правил з
раідіаційної безпе^си, необхідний для 
роботи з .джерелакіи.
  Видача та ПрДОВЖСННЯ ДОЗВОЛУ



(санітарного паспорта) на право 
екісплуатації рентгенІЕіського
кабінету (зберігайня та експлуатації 
пеіресувнпх і переносних (палатних) 
рентгенівських апаратів) (для 
установ, що проводять р о()О Т И  з 
ви користанням рентгені вського
медичного обладнання):
1) Заява згі^^но
форми.
2) Копія вис
санітарно- епідеміо

встановленої

наї

новку державної 
логічної експертизи

рентгенівсьіфіи апарат. ЕДО

встановлений 
іоі

рентгенпіськоклу
кабінеті.
3) Копія документа про прийняття
рентгенівс'-ького кабінету в 
експлуатацію (на новик: чи
реконструйований об’єкт).
4) Копія технічного паспорта 
рентгенівсіького кабінету та протоколи 
пеіріодичного і^онтролю фізико- 
технічних параметрів рентгенівської 
апаратури в період експлуатації.
5) Копія акту перевірки 
ефективності вешсіиляції (за наявності 
вентиляціілних сисігем).
6) Копія акту випробувань 
пр(истрою захисного заземлення з 
зазначенням: величини опору
ро|зтікання сфуму основних
заземлювЕчів, акту перевірки стану 
мсірежі заземлення медичного
устаткування й електроустановок, 
пріотоколи виміріс|вань опору ізоляції 
проводів і кабелів (за наявності).
7) Копія контрольно-технічного 
ж ^н алу  н а рентгенівський апарат.
8) Протокол 
ко(нтролю засобів 
рентгенівському

ДОЗИМЄТ{)ИЧНОГО

захисту в 
кабінеті, суміжних 

на прилеглихПріИМІЕДеННЯХ

територіяїс.
9) Копія інстр'і^кцій з радіаційної 
безпеки та запобігання і ліквідації



радіаційних аварій.
10|) Копія нака:іу про віднесення 
осіб, які працюють, до персоналу 
Каїгегорії А.
11) Копія наказу про призначення 
особи, відповідальної за радіаційну 
бе[зпеку, ]задіаціййий контролі^, та її 
посадові обов’язю^.
12І) Копія висновків медичної комісії 
про проходження персоналом 
категорії А попереднього
(прріодичних) медігчних оглядів.
13) Копія наказу про допуск 
Пеірсоналу, віднес'^ного до категорії А, 
до| роботи з джерелами іонізуючого 
випромінювання.
14|) Копія :ясурналу обліку 
ін,цивідуаз[ьних доз опроміненні.
15) Копія 
інструктажу

Ж]у(рналу рЄ(Е:страціі 
радіаційної ізезпеки

персоналу категор ЇА .
13. Порядок та спосіб подання

д о к у м е н т і в ,  н е о б х і д н и х  ДЛЯ

отримання а^ідміністракивної 
послуги

Особисто суб’єк'і 
його законним 
поштою в ЦНАП

ом звернення або 
представником або

14. Платність
надання
послуга

(безоплатність.)
адміністратіивної

Пі|і;атно

У р а зі плі̂платності'.

14.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плкта

14.2

1. Закон України 
санітарного 
бЛ|агополуччя

«Про забезпечення 
їа  епідемічного 

населення» від 
24.02.199^- №о4004-ХН (ст. 35)
2. Розпорядженюї Кабінету Міністрів 

Уішаїни від 26.10.2011 №« 1067-р «про
затвердження 
ад|міністративних 
надаютьсь: Дерд
епіідеміологічною

Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного збпрз  ̂)

переліку платних 
послуг, які 

савною саьіітарно- 
службою, та 

установами, що н^еж ать до сфери її 
управління»

О ](рн.



за платну
послугу

адмшістративн;/

14.3 Розрахунковий рахунок для
внесення плати

15. Строк надання адміністративної 
послуги

10 робочих днів

16. Перелік гідстав для відмрви у 
наданні адміністративної
послуги жументах, гіоданих 

недостовірних

1. Подання суб'єктом звеїрнення 
неповного пакета документів
2. Виявлення в д  
суб'єктом звернення 
відомостей
3. Негативний
ре|зультат£іми проведених експертиз та 
обстежень
4. Інші підставу, які передбачені 
чинним законодавством

висновоїс за

17. Результат надання
адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) 
на роботи б радіоактивними 
речовинами та іншими джерелами
іо]|іізуючого випро иінювання 
Видача відмови у наданні 
адіміністраїтивної послуги

18. Способи отримання відповіл;і 
(результагу')

Особисто суб’єктом звернення або
його законним представником або 
поштою в ЦНАП

19. Примітка Рішення про відмрву у видачі дозволу 
'же бути оскарнсіїне у суді у порядку 

адміністраїтивного судочинства
мс

Інформаційну картку розробив:
Начальник відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства 
Черкаського міського управління 
Головного управління!
Держпродспоживслу^жби в Черкаській області О.В. Савенко



за платну адміністраіііівііу
послугу

143 Ро^юхункошй рахунок для 
внесення сшатн

ІО робочих днів15. Строк іяданші адмжіст|Ш'і(інноі 
послуги

16. Перелік підстав для відмс а̂и у 
наданні адмшістратдвної
послуги

17,

1. Подання суб’єктом звернення 
неповного пакета до кументів

]ВиявленЕія в документах, поданих 
субі’єктом звернення, недостовіірних 
відомостей
з Негативний висновок за
результатакш проведених експертиз та 
обстежень 
4. Інші
чйфшм

підстави,
законодавсі: зом

Результат надання
адміністратіі№ОЇ послуги

Виііача дозюлу (сан 
н і роб(Уги з
реЧ|Овинами та жшши джерелами

які передбачені

тарного паспорта) 
радіоактивними

нювання

18. Способи отримання відп|овіді 
(результату)

іонізуючого випром 
Видача відмови у 
аДк<[іністративної послуги

наданні

Оіс<1>бисто суб’єктоіі звернення або 
йбгО закоішим п̂ |>€дставником або 
пбгіггою в Щ А П

19, Примітка Ріщення про відмов; 
може бути (Хїкаржеі

у видачі дозволу 
е у суді у порядку

Інформаційну картку розробив:
Начальник відділу д^жавного нагляду 
за дотриманням санітарного законодав(ггва 
Черкаського міського управління 
Головного управління

адміністративного с;і дочинства

),В. і]авенко


