
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної 

05.04.2006                                                                                   №159 
 
 
 
Про організацію  
видачі ліцензій 
                                                                  Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                  обласному управлінні 
                                                                  юстиції 12.04.2006 за №21/1178 
                                                                 
 
 
 Керуючись Законом України від 01.06.2000 „Про ліцензування певних 
видів  господарської діяльності”,  постановами  Кабінету  Міністрів України 
від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження  переліку органів ліцензування”, із 
змінами і доповненнями, та від 20.11.2000 № 1719 „Про запровадження 
ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності”: 
  
 1. Покласти обов’язки щодо видачі ліцензій з: 
 
 1.1. організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів  - на  
головне управління економіки  облдержадміністрації; 
 
 1.2. турагентської діяльності - на управління культури і туризму 
облдержадміністрації; 
 
 1.3. централізованого водопостачання та водовідведення - на 
управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації; 
  
 1.4.      будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для 
будівництва, зведення  несучих та захисних конструкцій, будівництво та 
монтаж інженерних і транспортних мереж) – на управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації; 
 
 1.5. оптової торгівлі насінням – на головне управління  
агропромислового розвитку  облдержадміністрації; 
 



 2 
 1.6. роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами - на головне 
управління  агропромислового розвитку облдержадміністрації. 
 
 2. Ліцензії підписуються головою облдержадміністрації або  за його 
дорученням  заступниками  голови облдержадміністрації згідно з розподілом 
обов’язків та засвідчуються гербовою печаткою Запорізької 
облдержадміністрації. 
 
 3. Головним управлінням та управлінням облдержадміністрації, на яких 
покладені обов’язки з видачі ліцензій, забезпечити : 
 
 3.1. контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької  діяльності  
ліцензійних умов на впровадження певних  видів господарської діяльності; 
 
 3.2.  ведення баз даних ліцензійного реєстру в електронному вигляді  та 
надання відомостей в електронному вигляді до Єдиного ліцензійного реєстру 
до 15 числа місяця, наступного за звітним,  Державному комітету України з  
питань регуляторної політики та підприємництва; 
 
 3.3. подання звітів про використання бланків ліцензії єдиного зразка в 
електронному та друкованому вигляді до 5 числа, наступного за звітним, до  
управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації. 
 
 4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства     облдержадміністрації забезпечити подання звітів про 
використання бланків ліцензії єдиного зразка до 15 числа місяця, наступного 
за звітним, до Державного комітету України з питань регуляторної політики 
та підприємництва в електронному та друкованому вигляді. 
 
 5. Обов’язки щодо забезпечення органів ліцензування бланками 
ліцензій єдиного зразка  покласти на управління містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. 
 
 6. Плата за ліцензії на види господарської діяльності, зазначені у        
пп. 1.1-1.6, зараховується до загального фонду обласного бюджету: 
розрахунковий рахунок № 31410511600001, місцевий бюджет обласний 
Запорізька область, 14060200, банк УДК у Запорізькій області, МФО 813015, 
код ЄДРПОУ 23786842, код платежу 14060200 „Плата за видачу ліцензій та 
сертифікатів”. 
 
 7. Вважати таким, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 02.10.2003 № 406 „Про організацію видачі ліцензій, 
яке зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 07.10.2003 за 
№ 89/923, із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням голови 
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облдержадміністрації від 06.05.2005 № 152, яке зареєстроване в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції  12.05.2005 за  № 32/1113. 
 
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної державної адміністрації Сіна О.Ч. 
 
 9. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 
оприлюднення. 
   
 
 
 
 
 
Перший заступник голови  
обласної  державної адміністрації                     О.Ч.Сін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


