від 30 листопада 2017 року

№ 610-р

Про річний план здійснення заходів
державного нагляду (контролю)
на 2018 рік

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про
ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з метою інформування
суб’єктів господарювання про здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю):
1. Затвердити річний план здійснення Кіровоградською обласною
державною адміністрацією заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік
(далі – Річний план) (додається):
2. Департаменту житлово-комунального господарства, управлінню освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації:
1) здійснити заходи державного нагляду (контролю) відповідно до
затвердженого Річного плану;
2) проінформувати заступника голови обласної державної адміністрації
Коломійцева А.О. про результати виконання Річного плану до 15 березня
2019 року;
3) надати інформацію департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації про виконання Річного плану за формою згідно з
додатком 3, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Державної регуляторної служби України від 07 серпня
2017 року № 1170/81, до 20 березня 2019 року.
3. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
забезпечити:
1) розміщення Річного плану у відповідній рубриці на сайті обласної
державної адміністрації для публічного доступу до 01 грудня 2017 року;
2) підготовку звіту про виконання Річного плану заходів державного
нагляду (контролю) Кіровоградською обласною державною адміністрацією на
2018 рік за вищезазначеною формою до 01 квітня 2019 року;

2
3) до 01 квітня 2019 року розміщення звіту про виконання Річного плану
у відповідній рубриці на сайті облдержадміністрації для публічного доступу.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Коломійцева А.О.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
30 листопада 2017 № 610-р

РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення Кіровоградською обласною державною адміністрацією заходів державного нагляду (контролю)
на 2018 рік
№
з/п

Найменування суб’єкта господарювання

1
1.

2
Приватне навчально-виховне об'єднання
"Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована
школа І-ІІ ступенів – ліцей "Школа Ор-Авнер"
Вищий навчальний заклад "Кіровоградський
кооперативний коледж економіки і права імені
М.П.Сая Кіровоградської обласної спілки
споживчих товариств"
Бобринецьке міське комунальне підприємство
"Міськводоканал"

2.

3.

4.

Комунальне підприємство "Мала Виска
Водоканал"

Місце провадження
господарської
діяльності суб'єкта
господарювання або
його відокремлених
підрозділів
3
м.Кропивницький,
вул.Беляєва, 72

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

м.Кропивницький,
вул.В’ячеслава
Чорновола, 13

1788256

Кіровоградська обл.,
м.Бобринець,
вул.Незалежності, 50
Кіровоградська обл.,
м.Мала Виска,
вул.Київська, 1

32537046

4
31203686

33124135

Предмет
здійснення
заходу
державного
нагляду
(контролю)
5
Дотримання
ліцензійних
умов
Дотримання
ліцензійних
умов
Дотримання
ліцензійних
умов
Дотримання
ліцензійних
умов

Ступінь
ризику

Дата
початку
здійснення
заходу

Строк
здійснення заходу

6
Високий

7
26 січня

8
5 робочих
днів

Незначний

01 жовтня

5 робочих
днів

Незначний

ІІ квартал

5 робочих
днів

Незначний

ІІ квартал

5 робочих
днів

2

1
5.

2
Приватне підприємство “АВКУБІ”

6.

Приватне підприємство "Котлосантехмонтаж"

3
Кіровоградська обл.,
Голованівський
район,
смт Голованівськ,
вул.Матросова, 40
м.Кропивницький,
вул.Мічуріна, 29

4
35240920

5
Дотримання
ліцензійних
умов

6
Незначний

7
ІІІ квартал

8
5 робочих
днів

36905015

Дотримання
ліцензійних
умов

Незначний

ІV квартал

5 робочих
днів

_____________________________

