ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

22.06.2005

№ 213

Про обласну постійно діючу
ліцензійну комісію з питань
ліцензування роздрібної торгівлі
пестицидами та агрохімікатами
Зареєстровано в Запорізькому
обласному управління юстиції
05.07.2005 за № 48/1129

Керуючись Законами України „Про ліцензування певних видів
господарської діяльності”, “Про пестициди і агрохімікати”, постановою
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження
переліку органів ліцензування”, зі змінами та доповненнями,
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02.10.2003 №
406 “Про організацію видачі ліцензій”, яке зареєстроване в Запорізькому
обласному управлінні юстиції 07.10.2003 за № 89/923, зі змінами та
доповненнями:
1. Створити обласну постійно діючу ліцензійну комісію з питань
ліцензування роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) (далі - Ліцензійна комісія).
2. Затвердити склад Ліцензійної комісії (додається).
Затвердити Положення про обласну постійно діючу ліцензійну
комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) (додається).
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Буцанова В.П.
3.
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5. Розпорядження
оприлюднення.

Голова обласної
державної адміністрації

набуває

чинності

з

моменту

офіційного

Ю.А. Артеменко
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Затверджено
розпорядження
голови обласної державної
адміністрації
22.06.2005

№ 213

Склад
обласної постійно діючої ліцензійної комісії з питань ліцензування
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами
росту рослин)

Буцанов
Валерій Панасович

заступник голови облдержадміністрації,
голова комісії

Лисенков
Сергій Володимирович

перший заступник начальника головного управління
сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації, заступник голови комісії

Мефьодова
Лариса Сергіївна

начальник управління економіки, аналізу та
прогнозування головного управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації,
секретар комісії
Члени комісії:

Мікрюков
Анатолій Іванович

начальник відділу з питань розвитку рослинництва
головного управління сільського господарства і
продовольства облдержадміністрації

Домбровський
Микола Олександрович

головний спеціаліст – держінспектор відділу
екологічного контролю за використанням земельних
ресурсів Державного управління екології та
природних ресурсів в Запорізькій області (за згодою)

Лінник
Микола Григорович

завідувач токсикологічним відділом Запорізької
обласної санітарно-епідеміологічної станції (за
згодою)

Пилипчук
Леонід Володимирович

начальник Запорізької обласної державної станції
захисту рослин (за згодою)

Керівник апарату
облдержадміністрації

Р.В.Дригинич
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Затверджено
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
22.06.2005

№ 213

Положення
про обласну постійно діючу ліцензійну комісію з питань ліцензування
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами
(тільки регуляторами росту рослин)
1. Загальні положення
1.1. Обласна постійно діюча ліцензійна комісія з питань ліцензування
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами
росту рослин) (далі - Ліцензійна комісія) створюється з метою здійснення
Запорізькою обласною державною адміністрацією процедури ліцензування з
урахуванням вимог Законів України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності", „Про пестициди і агрохімікати.
1.2. У своїй діяльності Ліцензійна комісія керується Конституцією
України, законами України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
2. Порядок роботи Ліцензійної комісії
2.1. Засідання Ліцензійної комісії проводиться не пізніше 10 робочих
днів з дня надходження заяви (заяв) і документів. У разі надходження заяви
про переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії засідання
Ліцензійної комісії проводяться не пізніше 3 робочих днів з дня надходження
відповідної заяви.
2.2. Ліцензійна комісія має право проводити засідання та приймати
рішення при наявності на засіданні більше ніж 50 відсотків її складу.
2.3. Про час і місце проведення засідання та питання, які виносяться на
порядок денний, члени Ліцензійної комісії повідомляються її секретарем не
менше як за 2 робочих дні до проведення.
2.4. Рішення Ліцензійної комісії приймається більшістю голосів її
членів присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписується
всіма присутніми членами Ліцензійної комісії і є підставою для видачі
ліцензії, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі копії,
дубліката ліцензії, анулювання, визнання ліцензії недійсною, скасування
рішення про видачу ліцензії.
2.5. За умови рівності голосів вирішальним є голос голови Ліцензійної
комісії.
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3. Обов'язки Ліцензійної комісії
3.1. Ліцензійна комісія у встановленому законодавством порядку:
3.1.1. приймає заяви, формує ліцензійні справи щодо кожного суб'єкта
господарювання, веде журнал обліку заяв і виданих ліцензій;
3.1.2. приймає рішення про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії,
видачу копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі або залишення заяви без
розгляду (за наявності підстав, визначених законодавством);
3.1.3. надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення
в письмовій формі;
3.1.4. оформлює ліцензії;
3.1.5. скасовує рішення про видачу ліцензії;
3.1.6. приймає рішення про визнання ліцензії недійсною та про
анулювання ліцензії згідно з діючим законодавством;
3.1.5. формує і веде ліцензійний реєстр;
3.1.6. надає відомості з ліцензійного реєстру до Єдиного ліцензійного
реєстру.
3.1.7. видає розпорядження про усунення порушень законодавства у
сфері ліцензування.
4. Права Ліцензійної комісії
4.1. Ліцензійна комісія має право:
4.1.1. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з порушеннями
законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
4.1.2. Залучати представників місцевих органів виконавчої влади,
інститутів, установ, організацій, суб'єктів господарювання та їх об'єднань
незалежно від форм власності та організаційно-правової форми (за згодою їх
керівництва) до розгляду питань, віднесених до компетенції Ліцензійної
комісії.
4.1.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій інформацію, що стосується виконання
вимог законодавства у сфері ліцензування провадження господарської
діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами.
4.1.4. Організовувати перевірку за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету
промислової політики України від 22.02.2001 № 40/70 „Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва
пестицидів та агрохімікатів, оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12.03.2001 за № 213/5404 .
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5. Склад Ліцензійної комісії
5.1. До складу Ліцензійної комісії входять: голова Ліцензійної комісії,
заступник голови, секретар та члени Ліцензійної комісії.
5.2. Голова Ліцензійної комісії:
5.2.1. керує діяльністю Ліцензійної комісії;
5.2.2. розподіляє обов'язки між її членами;
5.2.3. підписує протокол засідання та рішення Ліцензійної комісії.
5.3. Секретар Ліцензійної комісії:
5.3.1. повідомляє членів комісії про час і місце проведення засідання
Ліцензійної комісії;
5.3.2. здійснює підготовку і оформлює пакет ліцензійних документів;
5.3.3. приймає заяви, формує ліцензійні справи щодо кожного суб'єкта
господарювання, веде журнал обліку заяв і виданих ліцензій;
5.3.4. формує і веде ліцензійний реєстр;
5.3.5. готує протокол засідання та рішення Ліцензійної комісії;
5.2.6. звітує перед спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування про використані бланки ліцензій;
5.2.7. несе персональну відповідальність за збереження бланків
ліцензій.
5.4. У разі відсутності голови Ліцензійної комісії його обов”язки
виконує заступник голови.
6. Організаційне забезпечення роботи Ліцензійної комісії
6.1. Матеріальне та організаційне забезпечення роботи Ліцензійної
комісії покладається на головне управління сільського господарства і
продовольства облдержадміністрації.
6.2. Бланки ліцензій зберігаються у сейфі головного управління
сільського господарства і продовольства облдержадміністрації.

Керівник апарату
облдержадміністрації

Р.В.Дригинич

