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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
 

ІК 37-01    
 

Введено в дію з  

27.07.2021         
версія 04 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Кременчуцьке РУ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області 
(суб’єкт надання адміністративних послуг, або посадова 

особа суб’єкту надання адміністративних послуг) 

 

ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» 

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 
 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 

особу, або уповноваженою особою, за пред’явленням 

документів, що посвідчують особу та повноваження; 

надсилання рекомендованим листом з описом 

вкладення. 
 

Документи подаються за місцем розташування 

об’єкта – на території м. Кременчука, с. Потоки, 

с. Придніпрянське, с. Соснівка, с. Мала Кохнівка. 

2.  Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Два примірника декларації за встановленою формою  

3.  Платність надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно  

4.  Строк надання 

адміністративної послуги 

5 робочих днів  

5.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Декларація подана чи оформлена з порушенням 

установлених вимог 

 

6.  Результат надання 

адміністративної послуги 

Зареєстрована декларація відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 

законодавства з питань пожежної безпеки; або 

повернення документів для доопрацювання.  
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7.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 

особу, або уповноваженою особою, за пред’явленням 

документів, що посвідчують особу та повноваження 

 

 

8.  Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги 

1. Кодекс цивільного захисту України ч.4 статті 57. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 

№440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації 

декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам пожежної безпеки». 

9.  Відповідальний за 

виконання 

Кременчуцьке районне управління Головного 

управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області, 

м. Кременчук, вулиця Олексія Древаля, 35,  

тел. (0536) 774510, 

E-mail: kmukrem@ukr.net 
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