Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.11.2013 №6/39-7

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 4-4-5
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Погодження перевезення великогабаритних, небезпечних, негабаритних
великовантажних вантажів автодорогами міста
(назва адміністративної послуги)

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування
центру
надання
адміністративної
послуги,
в
якому
Центр надання адміністративних послуг м.Дружківка
здійснюється
обслуговування
суб’єкта
звернення
Місцезнаходження центру надання
84206, Донецька область, м. Дружківка,
1.
адміністративної послуги
вулиця Машинобудівників б.64
Понеділок, вівторок,четвер : з 09.00 до 16.00
Середа : з 9.00 до 20.00
Інформація щодо режиму роботи центру П’ятниця : з 08.30 до 15.30
2.
надання адміністративної послуги
Вихідні дні: субота, неділя,святкові та неробочі дні.
Прийом суб’єктів звернення у центрі здійснюється без
перерви на обід.
Телефон/факс (довідки), адреса
Тел.( (06267) 5-32-67, +38 (095) 80-70-765
3.
електронної пошти та веб-сайт центру e-mail: cnap@druisp.gov.ua
надання адміністративної послуги
веб-сайт: cnap.druisp.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

5.

6.
7.

Закон України «Про дорожній рух»
Закон України «Про автомобільні дороги»
Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»
Закони України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р.
№1306“Про Правила дорожнього руху”,
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 №30
Акти Кабінету Міністрів України
“Про
проїзд
великогабаритних
та
великовагових
транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями
та залізничними переїздами”
Акти центральних органів виконавчої
влади
Акти місцевих органів виконавчої
влади/ органів місцевого
самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

8.

9.

Підстава для одержання
адміністративної послуги

Вичерпний перелік документів,
необхідних для отримання
адміністративної послуги, а також
вимоги до них

письмова заявка
- письмова заявка на отримання погодження з повним
описанням усіх характеристик вагових та габаритних
характеристик транспортного засобу та вантажу;
- схему розміщення та закріплення вантажу;
- схему руху транспортного засобу;
у разі перевезення небезпечних вантажів додатково
необхідно:
- письмові інструкції на випадок аварії чи надзвичайної
ситуації;
- свідоцтво (копія завірена у встановленому законом
порядку) про допущення транспортних засобів до
перевезення визначених небезпечних вантажів;

10.
11.

11.1
11.2
11.3
12.

13.

14.
15.

16.

Порядок та спосіб подання документів, Документи подаються на особистому прийомі або за
необхідних для отримання
допомогою поштового зв’язку
адміністративної послуги
Платність (безоплатність) надання Послуга надається безоплатно
адміністративної послуги
У разі платності:
Нормативно-правові акти, на підставі
яких стягується плата
Розмір та порядок внесення плати
(адміністративного збору) за платну
адміністративну послугу
Розрахунковий рахунок для внесення
плати
Строк надання адміністративної
10 робочих днів з дня реєстрації заявки
послуги
- подання неповного пакету документів;
- виявлення недостовірних відомостей у поданих
документах;
- якщо на маршруті може виникнути підвищена небезпека
для учасників дорожнього руху або транспортні затори;
- при ймовірності руйнування або пошкодження автодороги;
- відсутність необхідної інформації або прострочені терміни
документів;
- надання перевізником документів на небезпечний вантаж,
заборонений до перевезення автомобільним транспортом;
- невідповідність документів, наданих перевізником для
отримання
погодження
дорожнього
перевезення
Перелік підстав для відмови у наданні небезпечного вантажу, установленим вимогам;
адміністративної послуги
документи,
надані
перевізником,
відповідають
установленим вимогам, але не можуть застосовуватись для
перевезення небезпечного вантажу, указаного перевізником
у наданих документах, зазначеним способом або за вказаним
маршрутом;
- проходження маршруту через комерційні або житлові
райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з
небезпечними об'єктами або дорогами, що становлять
серйозну фізичну небезпеку для учасників руху, а також по
дорогах, рух якими транспортними засобами, указаними в
поданих документах, заборонено;
- перевізником не призначено уповноваженого з питань
безпеки перевезень небезпечних вантажів.
Результат надання адміністративної Погодження на дорожнє перевезення великогабаритних,
послуги
небезпечних, негабаритних великовантажних вантажів
Способи отримання відповіді
Особисто представником підприємства, організації,
(результату)
установи або за допомогою поштового зв’язку
1. суб’єкт звернення пред’являє адміністратору ЦНАП
документ, який посвідчує його особу та підтверджує
громадянство України, або інший документ передбачений
ч.2.п.7 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги»
Примітка
2.
Механізм
оскарження
результату
надання
адміністративної послуги: дії або бездіяльність посадової
особи, уповноваженої до Закону надавати адміністративну
послугу, можуть бути оскаржені до суду згідно с Кодексом
адміністративного судочинства України

Розробник:
Начальник Управління житлового та
комунального господарства

В.О.Гейченко

