
сУМськАоБЛАснАДЕРЖАВнААДМIнIсТРдцlя
ДЕПАРТАМЕнТАгРоПРоМисЛоВогоРоЗВиТкУ

нАкАз

м. Суми Ns 4И/1 2/"Zo#
Про затвердженця iнформацiйно-i
та технологiчноi карток
адмiнiстративноi послуги

ВiдповiДно дО cTaTTi 8 ЗаконУ Украiни <Про адмiнiстративнi послуги),

ЗаконУ УкраiнИ <ПрО племiннУ справУ у тваринництвi>>, пункту 2 вимог до

пiдготовки технологiчноi картки адмiнiстративнот послуги, затверджених

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 сiчня 20IЗ р. Ns 44, та нак€}зу

MiHicTePcTBa аграрнЬi полiтiп' ,u продоВольства УкраiЪи в\д 24.11.2016 N9 483

<про затвердження типових iнформацiйноi та технологiчноi карток

чдйi"i.rративноi послуги, яка надаеться структурними пiдроздiлами з tIитанъ

агропромислового розвитку облдержадмiнiстрацiй>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити так1, що додаються:
1) iнформацiйнУ картку адмiнiстративноi послуги <Видача сертифiката

племiнних 
- 

(генетичних) pecypciB>>, що надасться ,Щепартаментом

агроIIромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii;' -2) 
технологiчнУ картку адмiнiстративноi послуги <<Видача сертифiката

племiнних (генетичних) pecypciB>, Що надаеться Щепартаментом

агропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

2. Головному спецiалiсту-юрисконсулъту,щепартаменту а|ропромислового

розвитку cyMcbkoi обласноi державноi адмiнiстрацiт Мелъник В.м. забезпечити

оприлюднення затверджених iнформацiйноi картки адмiнiстративноi послуги

<видача сертифiката племiнних (генетичних) pecypciB>> та технологiчноi картки

адмiнiстРативноi послуги <Видача сертифiката племiнних (генетичних)

pecypciB>, ЩО надаетьСя.ЩепарТаментоМ агропроМислового розвитку CyMcbKoi

ьойнот державноi адмiнiстрацii, на веб-роздiлi ,щецартаменту

агропромислового розвитку cyMcbkoi обласноi державнот адмiнiстрацii веб-

.ropr-Y мiсцевиХ органiв виконавчоi влади Сумсъкоi областi та на офiцiйному

ве6-сайтi CyMcbKoi' обласНоI, державноi адмiнiстрацii веб-порталу мiсцевих

органiВ виконавчоi владИ СумськоТ областi, в примiщеннi громадськоi

приймальнi cyMcbkoi обласноi державноi адмiнiстрацii.
З.Контроль за виконанням HaKuIЗy зz}лишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
директора Щецартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ.Щепартаменту 
l

агропромислового розвитку
Сумськоi обласноТ державноi
адмiнiстрацii

/4о/Юz/ хп?ф

IНФОРМШIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

Видача сертиф iKaTa гшемiнних (генетичних) pecypciB
(назва адмiнiстративноi послуги)

Щепартамент агропромислового розвитку
СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii

(найменуванIuI суб' скта наданнrI адмiнiстративноТ посrryги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послyги
Найменування центру наданнrI
адмiнiстративноТ посл)ди, в
якому здiйснюеться
обсrryговуваннrl суб' екта
зверненшI

Управлiння <Щентр наданшI адмiнiстративних
послуг у м. Суми> Сумськоi мiськоiради

1. Мiсцезнаходженнrl центру
наданнrI адмiнiстративноi
посJIуги

м. Суми, вул. Горького,2l

2. Iнформацiя щодо режиму
роботи центру наданнrI
адмiнiстративноi посJý/ги

Реквiзити представника(-iв)
суб'екта наданнrI
адмiнiстративноТ послуги,
вiдповiдального за наданшI
адмiнiстративноi посJIуги

Понедiлок: 8uu-17", BiBTopoK: 8uu-20uu, середа:
800-1715, четвер: 8ОО-2000, п'ятниця: 800-16О0,

субота: 800-1400.

Уповноважена особа Щепартаменту
агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii :

телефон: (0542) 77 1-570
електронна пошта : animal_apk@ukr.net
веб-сайт: www. apk. sm. gov.ua

J. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру наданшI
адмiнiстр ативноi посJл/ги

телефон: (0542) 7 00-57 5, 7 00-57 З
електронна пошта: cnap@smr.gov.ua
веб- сайт : http ://cnap. gоч.uаl

нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi послуги
4. Закони УкраiЪи Закон УцраiЪи кПро адмiнiстративнi посJц/ги)),

стаття 1з Закону Украiни' кпро гшемiнну



9црqву у тваринництвi)
5. Акти Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи
6. Акти центр€tльних

органiв виконавчоi влади
Наказ Мiнагрополiтики Украiни вЦ 17.11.2011
Ns б29 кПро затвердженнrI Положенrrя про
сертифiкат племiнних (генетичних) pecypciB та
зразкiв форм сертифiкатiв гшrемiнних
(генетичних) pecypciB, заре€стрований в
Мiн'юстi 09.|2.20|| Ns 1422120160

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влади/ органiв
мiсцевого
самовDялчвання

Умови мання BH()I п ги
8. Пiдстава для

.одержаншI
адмiнiстративноi

пiдставою для видачi сертифiкатiв е звернення
суб'ектiв племiнноТ справи у тваринництвi до
управлiння <центр наданIuI адмiнiстративних
гIосJrуг у MicTi Суми>

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
ПОСJЦ/Ги, а також
вимоги до них

оформленнrI сертифiката проводиться за зiulвкою
суб'екта племiнноi справи у тваринництвi.
заповнення сертифiката проводиться на ocHoBi
даних вiдповiдних форм племiнного облiку, за
умови наявностi iх у Щержавному peecTpi
суб'ектiв гrлlемiнноi справи у тваринництвi (даrri -
Щержплrемресстр), за матерiапами державних книг
племiнних тварин, каталогiв або iнших офiцiйнIтх
видань та на ocHoBi матерiалiв щодо присвосння
вiдповiдного статусу суб'екry гшемiнноi справи у
тваринництвi.
Наявнiсть сертифiката на племiннi (генетичнi)
ресурси застосовуетъся при iх придбаннi,
реалiзацii та тсргiвлi

10. Порядок та спосiб
поданЕя документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноI
цослуги

MiHicTepcTBo аграрноi полiтики та продовольства
Украiни опрацьовуе зtulвки, отриманi вiд
управлiння кщентр наданнrI адмiнiстративних
послуг у MicTi Суми> щодо виготовленIUI бланкiв
сертифiкатiв. Виготовленi бланки MiHicTepcTBo
аграрноТ полiтики та продовольствв Украiни
передае територiальним органам. Суб'ект
племiнноi справи у тваринництвi звертастъся до
кЩентру наданнrI адмiнiстратйвних посJryг у MicTi
Суми> NIя 1?аповненнrI бланкiв на видачу
сертифiкатiв гlлlемiнних (генетичнпr) pecypciB

11 ГIлатнiсть
(безоплатнiсть)
надання

Безогшатно



адмiнiстративноi
посJцли

12. Строк надання
адмiнiстративноi
посJIуги

Строк видачi сертифiката гшемiнних (генетичних)
pecypciB становить десять робочих днiв з
одержаннrI замовленнrI на його видачу.
територiалlьнi органи отримують незаповненi
бланки племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв) вiд
MiHicTepcTBa ацрарноi полiтики та продовольства
Украiни - центрЕtлъного оргаIту виконавчоТ влади,
що забезпечуе форшгуваннrI державноТ полiтики у
сферi тваринництва, заповнюють та видають один
примiрник покупцю, iнший - власнику племiнних
(генетичних) pecypciB.
Строк зберiгання сертифiката гшемiнних
(генетичнrх) pecypciB становить три роки у:
власника племiнних (генетичних) pecypciB на
реалiзованi племiннi генетичнi (ресурси);
покупця пiсля закiнчення перiоду використаншI
цридбаних гrлемiнних (генетичних) pecypciB

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
ПосJц/ги

В iдсутнiсть у суб' екта господарювання гшемiнних
(генетичних) pecypciB; вiдсутнiсть будь-яких
операцiй, що здiйснюютъся за договорами
купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими
цивiльно-правовими договорами, якi
передбачають передаваннrI прав власностi на
племiннi (генетичнi) ресурси власного чи
невласного виробництва для вiдтвореннrl;
вiдсутнiсть вiдповiдного статусу суб'екта
племiнноi справи у тваринництвi

14. Результат наданшI
адмiнiстративноi
посJryги

Видача сертифiката

15. Способи отримання
вiдповiдi (результаry)

Сертифiкат оформляеться у двох примiрниках, що
мають однакову серiю та номер, з них один
примiрник сертифiката видаеться покупцю,
лругий - видаетъся власнику гшемiнних
(генетичних) pecypciB

16. Примiтка



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ,Щепартаменту
аГРОПРОМИСЛОВОГОРОЗВИТКУ 

l

Сумськоiобласноiдержавноi ]

адмiнiстрацii l л л
//.рrиё Nq /- 2р

Технологiчна картка
адмiнiстративноi послуги

<<Видача сертифiката племiнних (генетичних) pecypciB>>

J\b

з/п
Етапи послуги

ВiдповiдЕLпьна особа i
структурний пiдроздiл

Дiя
(в, у,
п. з)

TepMiH
виконання

(днiв)

1 Опрацювання заявок
вiд територiальних
органiв

уповноважена особа
,Щепартаменту
тваринництва
мiнагрополiтики

в Не
передбачено

2. Опрацювання заявок
вiд територiальних
органiв

уповноважена особа
.Щепартаменту
тваринництва
мiнагрополiтики

в Не
передбачено

з. Заповнення та видача
територiальним
органом сертифiкатiв
племiнних
(генетичних) pecypciB
за заявкою суб'екта
племiнноi справи у
тваринництвi

Начальник вiддiлу
сприяннr{ розвитку
агропромислового
виробництва, охорони
працi та харчовоi
промисловостi управлiння
сприяннrI розвитку
агропромислового
виробництва та харчовоi
промисловостi
,.Щепартаменту
агропромислового

розвитку CyMcbKoi
обласноi державноi
адмiнiстрацii

в 10 робочих
днiв з дня
одержання
замовлення
на його
видачу

Загальна кiлькiсть днiв надання послуги - 10 робочих
днiв

Загальна кiлъкiсть днiв (передбачена законодавством) - 10 робочих
днiв

YMoBHi позначки:.В - виконус, У - бере уtасть, П - погоджуе, З - затверджуе.


