
 

 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

26.04.2021                                                                                                   №  272-ОД 

 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг з ліцензування господарської діяльності у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», статті 8 Закону України «Про адміністративні 

послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 

«Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», 

від 30 січня 2013 р. № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної 

картки адміністративної послуги», з метою забезпечення реалізації прав, свобод 

і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання 

адміністративних послуг з ліцензування господарської діяльності у сферах 

теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення: 

1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг з 

ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення, що додаються. 

2. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг з 

ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення, що додаються. 

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 06.11.2017 № 636-ОД «Про 

затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг 

з ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання, 

централізованого водопостачання та водовідведення», від 23.08.2018 № 510-ОД 

«Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 06.11.2017 № 636-ОД». 
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4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова          Василь ХОМА 
 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                             

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про отримання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про отримання ліцензії за встановленою фор-

мою. 

2. До заяви про отримання ліцензії подаються: 

1) відомості  про  засоби  провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії за встановле-

ною формою; 

2) відомості про місця провадження господарської діяль-

ності з виробництва теплової енергії за встановленою 

формою; 

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, 

що підтверджують право власності, користування або 

концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби прова-

дження господарської діяльності; 

4) копії  документів,  що  підтверджують  правонаступ-

ництво суб’єкта господарювання (у разі надання йому у 

власність, користування (оренду, концесію тощо) ціліс-

ного майнового комплексу з виробництва теплової енер-

гії) за борговими зобов’язаннями з оплати спожитих ене-

ргоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, 

що виникли у суб’єкта господарювання, який раніше 

використовував  зазначене  майно (володів або користу-

вався ним); 

5) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або дові-

реної особи) із відміткою органу державної податкової 

служби про повідомлення про відмову через свої релі-

гійні переконання від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (подається тільки 

фізичними особами-підприємцями, які через свої релі-

гійні переконання відмовляються від прийняття реєстра-

ційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної подат-

кової служби); 

6) копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих 

установок (або інших документів), що підтверджують їх 

технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі 

відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі ус-

тановки – інші  документи, що підтверджують їх техніч-

ні характеристики); 

7) опис документів у двох примірниках за встановленою 

формою 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному Кабі-

нетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

У  рішенні  про  видачу   ліцензії   органом  ліцензування  
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  зазначаються  розрахункові реквізити для внесення плати 

за видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк 

не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису 

щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного 

реєстру 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 

10 робочих днів з дня отримання органом ліцензування 

заяви про отримання ліцензії 

12. Перелік підстав для 

залишення заяви про 

отримання ліцензії без 

розгляду 

1. Подання не в повному обсязі документів, що додають-

ся до заяви для отримання ліцензії, крім подання доку-

ментів у порядку, передбаченому частиною п’ятою стат-

ті 12 Закону  України  «Про ліцензування видів госпо-

дарської діяльності» (далі – Закон). 

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до 

заяви про отримання ліцензії: 

1) підписаний особою, яка не має на це повноважень; 

2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений 

не за встановленою формою або не містить даних, які 

обов’язково вносяться до них згідно із Законом. 

3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених 

Законом. 

4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридич-

них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта 

господарювання) або наявність відомостей про державну 

реєстрацію його припинення. 

5. Наявність  інформації  про здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведе-

ному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у 

статті 1 Закону України «Про оборону України» 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Встановлення  невідповідності здобувача ліцензії лі-

цензійним умовам. 

2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних доку-

ментах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недо-

стовірності даних у підтвердних документах, поданих 

суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є 

встановлення наявності розбіжності між даними у підт-

вердних документах та фактичним станом цього суб’єкта 

господарювання на момент подання документів. Не вва-

жаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього заві-

домо неналежною. 

3. Наявність в органу ліцензування інформації про рі-

шення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому 

провадити окремий вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відпо-

відно  до  статті 255  Кодексу адміністративного судо-

чинства 
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14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про видачу ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua) у розділі «До-

кументи», підрозділі «Розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації» розпорядження про 

видачу  ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії та повідом-

лення ліцензіата про прийняття такого рішення 

16. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміні-

страції забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності у сфері 

теплопостачання 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                             

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних пос-

луг, від 22 березня  2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про отримання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про отримання ліцензії за встановленою фор-

мою. 

2. До заяви про отримання ліцензії подаються: 

1) відомість  про  засоби  провадження господарської 

діяльності  з  транспортування  теплової енергії магіст-

ральними і місцевими (розподільчими) тепловими мере-

жами за встановленою формою; 

2) відомість про місця провадження господарської діяль-

ності з транспортування теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими) тепловими мережами за 

встановленою формою; 

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або дові-

реної особи) з відміткою органу державної податкової 

служби про повідомлення про відмову через свої релі-

гійні переконання від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (подається тільки 

фізичними особами-підприємцями, які через свої релі-

гійні переконання відмовляються від прийняття реєстра-

ційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної подат-

кової служби); 

4) схема теплових мереж, споруд та інших об’єктів, заді-

яних у провадженні діяльності з транспортування тепло-

вої енергії із зазначенням точок розмежування (за наяв-

ності) з іншими суб’єктами господарювання, що прова-

дять господарську діяльність з транспортування теплової 

енергії, та приладів обліку, затверджена керівником 

суб’єкта господарювання; 

5) опис документів у двох примірниках за встановленою 

формою 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від роз-

міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 

діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

У рішенні  про видачу ліцензії органом ліцензування 

зазначаються розрахункові реквізити для внесення плати 

за видачу ліцензії 

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк 

не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису 

щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєст-

ру 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 

10 робочих днів з дня отримання органом ліцензування 

заяви про отримання ліцензії 

12. Перелік підстав для  1. Подання не в повному обсязі документів, що додають- 
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 залишення заяви про 

отримання ліцензії без 

розгляду 

ся до заяви для отримання ліцензії, крім подання доку-

ментів у порядку, передбаченому частиною п’ятою стат-

ті 12 Закону України «Про ліцензування видів господар-

ської діяльності» (далі – Закон). 

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до 

заяви про отримання ліцензії: 

1) підписаний особою, яка не має на це повноважень; 

2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений 

не за встановленою формою або не містить даних, які 

обов’язково вносяться до них згідно із Законом. 

3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених 

Законом. 

4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридич-

них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта 

господарювання) або наявність відомостей про державну 

реєстрацію його припинення. 

5. Наявність інформації  про  здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведе-

ному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у 

статті 1 Закону України «Про оборону України» 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Встановлення  невідповідності здобувача ліцензії лі-

цензійним умовам. 

2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних доку-

ментах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недо-

стовірності даних у підтвердних документах, поданих 

суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є 

встановлення наявності розбіжності між даними у підт-

вердних документах та фактичним станом цього суб’єкта 

господарювання на момент подання документів. Не вва-

жаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього заві-

домо неналежною. 

3. Наявність в органу ліцензування інформації про рі-

шення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому 

провадити окремий вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відпо-

відно до  статті 255  Кодексу  адміністративного судо-

чинства 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про видачу ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з транспортування теп-

лової енергії магістральними і місцевими (розподільчи-

ми) тепловими мережами 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області  (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про видачу ліцензії на право провадження господарської 

діяльності  з  транспортування  теплової  енергії   магіст- 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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  ральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами та повідомлення ліцензіата про прийняття 

такого рішення 

16. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміні-

страції забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності у сфері 

теплопостачання 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності  

з постачання теплової енергії 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального гос-

подарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, теле-

фон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                             

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних пос-

луг, від 22 березня 2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про отримання ліцензії 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про отримання ліцензії за встановленою фор-

мою. 

2. До заяви про отримання ліцензії подаються: 

1) відомість  про засоби  провадження  господарської 

діяльності з постачання теплової енергії за встановленою 

формою; 

2) відомості про місця провадження господарської діяль-

ності  з постачання теплової енергії за встановленою 

формою; 

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або дові-

реної особи) з відміткою органу державної податкової 

служби про повідомлення про відмову через свої релі-

гійні переконання від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків (подається тільки 

фізичними особами-підприємцями, які через свої релі-

гійні переконання відмовляються від прийняття реєстра-

ційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної подат-

кової служби); 

4) опис документів у двох примірниках за встановленою 

формою 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному Кабі-

нетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від роз-

міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 

діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

У рішенні про  видачу ліцензії органом ліцензування 

зазначаються розрахункові реквізити для внесення плати 

за видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк 

не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису 

щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєст-

ру 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 

10 робочих днів з дня отримання органом ліцензування 

заяви про отримання ліцензії 

12. Перелік підстав для  

залишення заяви про 

отримання ліцензії без 

розгляду 

1. Подання не в повному обсязі документів, що додають-

ся до заяви для отримання ліцензії, крім подання доку-

ментів у порядку, передбаченому частиною п’ятою стат-

ті 12  Закону  України «Про ліцензування видів госпо-

дарської діяльності» (далі – Закон). 

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до 

заяви про отримання ліцензії: 

1) підписаний особою, яка не має на це повноважень; 

2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений 

не за встановленою формою або не містить даних, які 

обов’язково вносяться до них згідно із Законом. 

3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених 

Законом. 
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  4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридич-

них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта 

господарювання) або наявність відомостей про державну 

реєстрацію його припинення. 

5. Наявність  інформації  про здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведе-

ному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у 

статті 1 Закону України «Про оборону України» 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Встановлення  невідповідності здобувача ліцензії лі-

цензійним умовам. 

2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних доку-

ментах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недо-

стовірності даних у підтвердних документах, поданих 

суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є 

встановлення наявності розбіжності між даними у підт-

вердних документах та фактичним станом цього суб’єкта 

господарювання на момент подання документів. Не вва-

жаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього заві-

домо неналежною. 

3. Наявність в органу ліцензування інформації про рі-

шення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому 

провадити окремий вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відпо-

відно  до статті 255 Кодексу   адміністративного судо-

чинства 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про видачу ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з постачання теплової 

енергії 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про видачу ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання теплової енергії та повідомлення 

ліцензіата про прийняття такого рішення 

16. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адміні-

страції забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності у сфері 

теплопостачання 
 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                             

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 
акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з централізованого водопостачання та централізованого 
водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 
адміністративної послуги 

Заява про отримання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про отримання ліцензії за встановленою фор-
мою. 
2. До заяви про отримання ліцензії подаються: 
1) відомість  про  засоби  провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення за встановленою фор-
мою; 
2) відомість про місця провадження господарської діяль-
ності з централізованого водопостачання та/або центра-
лізованого водовідведення за встановленою формою; 
3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміт-
кою органу державної податкової служби про повідом-
лення про відмову через свої релігійні переконання від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків (подається тільки фізичними особами-
підприємцями, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облі-
кової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби); 
4) копія документа, що підтверджує наявність лаборато-
рії, яка здійснює в установленому законодавством по-
рядку виробничий контроль, або копія договору на вико-
нання таких робіт з відповідними лабораторіями інших 
організацій; 
5) схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у 
провадженні діяльності з централізованого водопоста-
чання та/або централізованого водовідведення, затвер-
джена керівником суб’єкта господарювання, із зазначен-
ням точок розмежування (за наявності) з іншими 
суб’єктами господарювання у сфері централізованого 
водопостачання та/або централізованого водовідведення 
та приладів обліку; 
6) інформація про підтвердження відсутності здійснення 
контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у зна-
ченні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 
економічної  конкуренції», резидентами держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону Ук-
раїни» за встановленою формою; 
7) відомість про доступність місць провадження госпо-
дарської діяльності для маломобільних груп населення 
за встановленою формою (надається у разі наявності 
споживачів (населення), які використовують питну воду, 
послуги з водовідведення для забезпечення фізіологіч-
них, санітарно-гігієнічних та побутових потреб); 
8) опис документів у двох примірниках за встановленою 
формою 

9. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для отримання  

1. Нарочно. 
2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 
3. В   електронному   вигляді   в   порядку,    визначеному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
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 адміністративної послуги Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Плата за видачу ліцензії становить 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 
діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 
У рішенні  про видачу ліцензії органом ліцензування 
зазначаються розрахункові реквізити для внесення плати 
за видачу ліцензії. 
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк 
не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису 
щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєст-
ру 

11. Строк надання 
адміністративної послуги 

Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить 
10 робочих днів з дня отримання органом ліцензування 
заяви про отримання ліцензії 

12. Перелік підстав для  
залишення заяви про 

отримання ліцензії без 
розгляду 

1. Подання не в повному обсязі документів, що 
додаються до заяви для отримання ліцензії, крім подання 
документів у порядку, передбаченому частиною п’ятою 
статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі – Закон). 
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до 
заяви про отримання ліцензії: 
1) підписаний особою, яка не має на це повноважень; 
2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений 
не за встановленою формою або не містить даних, які 
обов’язково вносяться до них згідно із Законом. 
3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених 
Законом. 
4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань відомостей про здобувача 
ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність 
відомостей про державну реєстрацію його припинення. 
5. Наявність інформації про здійснення контролю за 
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», резидентами держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, 
наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону 
України» 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Встановлення  невідповідності здобувача ліцензії лі-

цензійним умовам. 

2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних до-

кументах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням не-

достовірності даних у підтвердних документах, поданих 

суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є 

встановлення наявності розбіжності між даними у підт-

вердних документах та фактичним станом цього суб’єкта 

господарювання на момент подання документів. Не вва-

жаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього заві-

домо неналежною.  

3. Наявність в органу ліцензування інформації про рі-

шення  суду  щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому  
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  провадити окремий вид господарської діяльності, що 

підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили відпо-

відно  до  статті 255 Кодексу  адміністративного судо-

чинства 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про видачу ліцензії на право прова-

дження господарської діяльності з централізованого во-

допостачання та/або водовідведення 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про видачу ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з  централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення та повідомлення ліцен-

зіата про прийняття такого рішення 

16. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 
енергоефективності Сумської обласної державної адмі-
ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 
Сумською обласною державною адміністрацією повно-
важень з ліцензування господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та/або централізовано-
го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та їх пере-

дача до Департаменту житлово-

комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації, керівник 

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та виготов-

лення їх електронної копії шляхом 

сканування (у разі подання таких 

документів на паперових носіях) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор 

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації з питань ліцензування гос-

подарської діяльності з централізова-

ного водопостачання та централізо-

ваного водовідведення, виробництва 

теплової  енергії (крім теплової енер-  

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор 

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про отри-

мання ліцензії (у разі 

наявності підстав 

для залишення такої 

заяви без розгляду) 

та не пізніше 10 ро-

бочих днів з дня  



2 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

 гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

 отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі наявно-

сті підстав для вида-

чі (відмови у видачі) 

ліцензії) 

4. Розгляд заяви про отримання ліцензії 

разом з підтвердними документами 

(за описом), пропозицій комісії та 

прийняття рішення про залишення 

заяви  про отримання ліцензії без 

розгляду, видачу (відмову у видачі) 

ліцензії 

Голова   Сумської 

обласної державної 

адміністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі наявно-

сті підстав для зали-

шення такої заяви 

без   розгляду)   та  

10 робочих днів з 

дня отримання орга-

ном ліцензування 

заяви про  отримання  

ліцензії (у разі наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії) 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про залишення 

заяви про отримання  ліцензії без 

розгляду, видачу (відмову у видачі) 

ліцензії 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

6. Внесення інформації про рішення 

про залишення заяви про отримання 

ліцензії без розгляду, видачу (відмову 

у видачі) ліцензії до Ліцензійного 

реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

7. Внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань рішення  про видачу лі-
цензії  та інших  відомостей про лі-
цензування, визначених чинним за-
конодавством 

Посадова   особа, 
визначена головою 
Сумської обласної 
державної адмініст-
рації (особою, яка 
виконує обов’язки 
голови Сумської об-
ласної державної ад-
міністрації) 

Наступний робочий 
день після прийняття 
рішення про видачу 
ліцензії.  
Наступний робочий 
день після отриман-
ня органом ліцензу-
вання  інших  відо-
мостей про ліцензу-
вання,      визначених  



3 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

   чинним законодавст-

вом 

8. Повідомлення суб’єкта господарю-

вання про прийняття рішення про 

залишення заяви про отримання лі-

цензії без розгляду, видачу (відмову у 

видачі) ліцензії 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про відмову у видачі 

ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду 

відповідно до абзацу 2 частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та їх пере-

дача до Департаменту житлово-

комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та виготов-

лення їх електронної копії шляхом 

сканування (у разі подання таких 

документів на паперових носіях) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сум-

ської обласної державної адміністра-

ції з  питань  ліцензування   госпо-

дарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та централізовано- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про отри-

мання ліцензії (у разі 

наявності підстав 

для залишення такої 

заяви  без   розгляду)  



2 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

 го водовідведення, виробництва теп-

лової енергії (крім теплової енергії, 

що виробляється на  теплоелектро-

централях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

 та не пізніше 10 ро-

бочих днів з дня от-

римання органом лі-

цензування заяви про 

отримання ліцензії (у 

разі наявності підс-

тав для видачі (від-

мови у видачі) ліцен-

зії) 

4. Розгляд заяви про отримання ліцензії 

разом з підтвердними документами 

(за описом), пропозицій комісії та 

прийняття рішення про залишення 

заяви про  отримання ліцензії без 

розгляду, видачу  (відмову у видачі) 

ліцензії 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі наявно-

сті підстав для зали-

шення такої заяви 

без   розгляду)    та 

10 робочих днів з 

дня отримання орга-

ном ліцензування 

заяви про  отримання  

ліцензії (у разі наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про залишення 

заяви про отримання  ліцензії без 

розгляду, видачу (відмову у видачі) 

ліцензії 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

6. Внесення інформації про рішення 

про залишення заяви про отримання 

ліцензії без розгляду, видачу (відмову 

у видачі) ліцензії до Ліцензійного 

реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення  про видачу лі-

цензії  та інших  відомостей про лі-

цензування, визначених чинним за-

конодавством 

Посадова  особа, ви-

значена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови Сумської об-

ласної державної ад- 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про видачу 

ліцензії. 

Наступний робочий 

дня після отримання 

органом ліцензуван-

ня інших відомостей  
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

 

 міністрації) про ліцензування, 

визначених чинним 

законодавством 

8. Повідомлення суб’єкта господарю-

вання про прийняття рішення про 

залишення заяви про отримання лі-

цензії без розгляду, видачу (відмову у 

видачі) ліцензії 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про відмову у видачі 

ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду 

відповідно до абзацу 2 частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та їх пере-

дача до Департаменту житлово-

комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та виготов-

лення їх електронної копії шляхом 

сканування (у разі подання таких 

документів на паперових носіях) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сум-

ської обласної державної адміністра-

ції з питань ліцензування господар-

ської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, виробництва тепло-

вої енергії (крім  теплової енергії, що  

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про отри-

мання ліцензії (у разі 

наявності підстав 

для залишення такої 

заяви без розгляду) 

та не пізніше 10 ро-

бочих днів з дня  



2 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

 виробляється на тепло електроце-

нтралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

 отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі  наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії) 

4. Розгляд заяви про отримання ліцензії 

разом з підтвердними документами 

(за описом), пропозицій комісії та 

прийняття рішення про залишення 

заяви про отримання  ліцензії без 

розгляду, видачу (відмову у видачі) 

ліцензії 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі наявно-

сті підстав для зали-

шення такої заяви 

без   розгляду)    та 

10 робочих днів з 

дня отримання орга-

ном ліцензування 

заяви про  отримання  

ліцензії (у разі наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії) 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про залишення 

заяви про  отримання ліцензії без 

розгляду, видачу  (відмову у видачі) 

ліцензії 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

6. Внесення інформації про рішення 

про залишення заяви про отримання 

ліцензії без розгляду, видачу (відмову 

у видачі) ліцензії до Ліцензійного 

реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про  зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про видачу ліце-

нзії та інших відомостей про ліцензу-

вання, визначених чинним законо-

давством 

Посадова особа, виз- 

начена головою Сум-

ської обласної держа-

вної адміністрації 

(особою, яка виконує 

обов’язки голови 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про видачу 

ліцензії. 

Наступний робочий 

дня після отримання 

органом ліцензуван-

ня інших відомостей 

про ліцензування, 

визначених    чинним  



3 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

   законодавством 

8. Повідомлення суб’єкта господарю-

вання про прийняття рішення про 

залишення заяви про отримання лі-

цензії без розгляду, видачу (відмову у 

видачі) ліцензії 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про відмову у видачі 

ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду 

відповідно до абзацу 2 частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності        Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та їх пере-

дача до Департаменту житлово-

комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про отри-

мання ліцензії разом з підтвердними 

документами (за описом) та виготов-

лення їх електронної копії шляхом 

сканування (у разі подання таких 

документів на паперових носіях) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про  отримання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

отримання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації з питань ліцензування гос-

подарської діяльності з централізова-

ного водопостачання та централізо-

ваного водовідведення, виробництва 

теплової  енергії (крім теплової енер-  

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про отри-

мання ліцензії (у разі 

наявності підстав 

для залишення такої 

заяви без розгляду) 

та не пізніше 10 ро-

бочих    днів   з    дня 



2 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

 гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

 отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії (у разі  наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії) 

4. Розгляд заяви про отримання ліцензії 

разом з підтвердними документами 

(за описом), пропозицій комісії та 

прийняття рішення про залишення 

заяви про отримання ліцензії без роз-

гляду, видачу (відмову  у видачі) лі-

цензії 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про  отримання  лі-

цензії  (у разі наяв-

ності підстав для 

залишення такої зая-

ви без розгляду) та 

10 робочих днів з 

дня отримання орга-

ном ліцензування 

заяви про отримання 

ліцензії (у разі наяв-

ності підстав для 

видачі (відмови у 

видачі) ліцензії) 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про залишення 

заяви про  отримання ліцензії без 

розгляду, видачу  (відмову у видачі) 

ліцензії 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

6. Внесення інформації про рішення 

про залишення заяви про отримання 

ліцензії без розгляду, видачу (відмову 

у видачі) ліцензії до Ліцензійного 

реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення  про видачу лі-

цензії та інших  відомостей  про лі-

цензування, визначених чинним за-

конодавством 

Посадова особа, виз- 

начена головою Сум-

ської обласної держа-

вної адміністрації 

(особою, яка виконує 

обов’язки голови 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про видачу 

ліцензії. 

Наступний робочий 

дня після отримання 

органом ліцензуван-

ня інших відомостей 

про ліцензування, 

визначених чинним  



3 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

   законодавством 

8. Повідомлення суб’єкта господарю-

вання про прийняття рішення про 

залишення заяви про отримання лі-

цензії без розгляду, видачу (відмову у 

видачі) ліцензії 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зали-

шення заяви про 

отримання ліцензії 

без розгляду, видачу 

(відмову у видачі) 

ліцензії 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про відмову у видачі 

ліцензії може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду 

відповідно до абзацу 2 частини другої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Продовження додатка 
Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про зупинення дії ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про зупинення дії ліцензії повністю або частково 

за встановленою формою. 

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява ліцензіа-

та про зупинення власної ліцензії повністю або частково, 

поданої після видання органом ліцензування розпоряд-

чого документа про проведення перевірки дотримання 

цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення стро-

ку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу стро-

ку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання про-

тягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки вико-

нання ліцензіатом розпорядження про усунення пору-

шень ліцензійних умов) 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частко-

во приймається протягом п’яти робочих днів з дня отри-

мання органом ліцензування заяви про зупинення дії 

ліцензії повністю або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про зупинення дії ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та/або централізованого водовідве-

дення повністю або частково. 

Рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частко-

во на підставі пункту 1 частини другої статті 16 Закону 

України «Про  ліцензування видів господарської діяль-

ності» набирає чинності наступного робочого дня після 

його прийняття. 

Дія ліцензії зупиняється повністю або частково до пов-

ного усунення ліцензіатом підстави, визначеної пунктом 

1 частини другої статті 16 Закону України «Про ліцензу-

вання видів господарської діяльності», що стала причи-

ною зупинення дії ліцензії повністю або частково, але не 

більше ніж на шість місяців з дня набрання чинності 

рішенням про зупинення дії ліцензії повністю або част-

ково 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи»,  підрозділі «Розпорядження голови Сумсь- 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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Продовження додатка 

  кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про зупинення дії ліцензії на право провадження госпо-

дарської діяльності з централізованого водопостачання 

та/або централізованого водовідведення повністю або 

частково та повідомлення ліцензіата про прийняття тако-

го рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Продовження додатка 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про відновлення дії ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про відновлення дії ліцензії повністю або частково 

за встановленою формою та відомості про усунення 

підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії 

повністю або частково 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про відновлення дії ліцензії повністю або част-

ково приймається протягом п’яти робочих днів з дня 

отримання заяви про відновлення дії ліцензії повністю 

або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про відновлення дії ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та/або централізованого водовідве-

дення повністю або частково 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про відновлення дії ліцензії на право провадження гос-

подарської діяльності з централізованого водопостачан-

ня та/або централізованого водовідведення повністю або 

частково та повідомлення ліцензіата про прийняття тако-

го рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                   Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Звуження провадження виду господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних пос-

луг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
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Продовження додатка 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про звуження провадження виду господарської 

діяльності 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про звуження провадження виду господарської 

діяльності за встановленою формою 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про звуження провадження виду господарської 

діяльності ліцензіатом приймається протягом п’яти ро-

бочих днів з дня надходження заяви про звуження про-

вадження виду господарської діяльності 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про  звуження провадження виду 

господарської діяльності з централізованого водопоста-

чання та/або централізованого водовідведення ліцензіа-

том 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про звуження провадження виду господарської діяльнос-

ті з централізованого водопостачання та/або централізо-

ваного водовідведення та повідомлення ліцензіата про 

прийняття такого рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                   Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Розширення провадження виду господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про розширення провадження виду господарської 

діяльності 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява про розширення провадження виду господарсь-

кої діяльності за встановленою формою. 

2. До заяви про розширення провадження виду госпо-

дарської діяльності подаються: 

1) відомість  про  засоби  провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та/або 

централізованого водовідведення за встановленою фор-

мою; 

2) відомість про місця провадження господарської діяль-

ності з централізованого водопостачання та/або центра-

лізованого водовідведення за встановленою формою; 

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії із відміт-

кою органу державної податкової служби про повідом-

лення про відмову через свої релігійні переконання від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків (подається тільки фізичними особами-

підприємцями, які через свої релігійні переконання від-

мовляються від прийняття реєстраційного номера облі-

кової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби); 

4) копія документа, що підтверджує наявність лаборато-

рії, яка здійснює в установленому законодавством по-

рядку виробничий контроль, або копія договору на вико-

нання таких робіт з відповідними лабораторіями інших 

організацій; 

5) схема мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у 

провадженні діяльності з централізованого водопоста-

чання та/або централізованого водовідведення, затвер-

джена керівником суб’єкта господарювання, із зазначен-

ням точок розмежування (за наявності) з іншими 

суб’єктами господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та/або централізованого водовідведення 

та приладів обліку; 

6) інформація про підтвердження відсутності здійснення 

контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у зна-

ченні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 

економічної  конкуренції», резидентами держав, що 

здійснюють збройну агресію проти України у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону Ук-

раїни» за встановленою формою; 

7) відомість про доступність місць провадження госпо-

дарської діяльності для маломобільних груп населення 

за встановленою формою (надається у разі наявності 

споживачів (населення), які використовують питну воду, 

послуги з водовідведення для забезпечення фізіологіч-

них, санітарно-гігієнічних та побутових потреб); 

8) опис документів у двох примірниках за встановленою 

формою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
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9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Плата за розширення провадження виду господарської 

діяльності становить 10 відсотків від розміру прожитко-

вого мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття рішення про розширення провадження виду 

господарської діяльності. 

У рішенні про  розширення  провадження виду госпо-

дарської діяльності органом ліцензування зазначаються 

розрахункові реквізити для внесення плати за розширен-

ня провадження виду господарської діяльності. 

Плата за розширення провадження виду господарської 

діяльності вноситься ліцензіатом у строк не пізніше де-

сяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення 

про розширення провадження виду господарської діяль-

ності до ліцензійного реєстру 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Строк прийняття рішення про розширення провадження 

виду господарської діяльності становить 10 робочих днів 

з дня отримання органом ліцензування заяви про розши-

рення провадження виду господарської діяльності 

12. Перелік підстав для  

залишення заяви про 

отримання ліцензії без 

розгляду 

1. Подання не в повному обсязі документів, що додають-

ся до заяви для розширення  провадження виду госпо-

дарської діяльності, крім подання документів у порядку, 

передбаченому частиною п’ятою статті 12 Закону Украї-

ни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

(далі – Закон). 

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до 

заяви про розширення провадження виду господарської 

діяльності: 

1) підписаний особою, яка не має на це повноважень; 

2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений 

не за встановленою формою або не містить даних, які 

обов’язково вносяться до них згідно із Законом. 

3. Подання заяви з порушенням строків, передбачених 

Законом. 

4. Відсутність у Єдиному державному реєстрі юридич-

них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта 

господарювання) або наявність відомостей про державну 

реєстрацію його припинення. 

5. Наявність  інформації про здійснення контролю за 

діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведе-

ному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють 

збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у 

статті 1 Закону України «Про оборону України» 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Встановлення  невідповідності здобувача ліцензії лі-

цензійним умовам. 

2. Виявлення недостовірності даних у підтвердних  доку- 
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  ментах,  поданих  здобувачем ліцензії.  Виявленням не-

достовірності даних у підтвердних документах, поданих 

суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є 

встановлення наявності розбіжності між даними у підт-

вердних документах та фактичним станом цього суб’єкта 

господарювання на момент подання документів. Не вва-

жаються недостовірними дані, підстава наведення яких 

суб’єктом господарювання не могла бути для нього заві-

домо неналежною. 

3. Наявність в органу ліцензування інформації про 

рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє 

йому провадити окремий вид господарської діяльності, 

що підлягає ліцензуванню, та набрало законної сили 

відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного 

судочинства 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про розширення провадження виду 

господарської діяльності з централізованого водопоста-

чання та/або централізованого водовідведення 

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про розширення провадження виду господарської діяль-

ності з централізованого водопостачання та/або центра-

лізованого водовідведення та повідомлення ліцензіата 

про прийняття такого рішення 

16. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                 Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Переоформлення дії ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних пос-

луг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про переоформлення дії ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про переоформлення дії ліцензії за встановленою 

формою. 

У разі переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця 

спадкоємець зобов’язаний також подати до органу 

ліцензування документи (їх копії (фотокопії), засвідчені 

спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для 

переоформлення ліцензії 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному Кабі-

нетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Переоформлення дії ліцензії на безстрокову здійснюєть-

ся органом ліцензування за заявою ліцензіата у тижне-

вий строк. 

Ліцензія  ліцензіата  підлягає  у місячний строк пере-

оформленню органом ліцензування на ім’я спадкоємця з 

дати набуття ним такого права, за умови відповідності 

спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про переоформлення дії ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з централі-

зованого водопостачання та/або централізованого водо-

відведення 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про переоформлення дії ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з централізованого водопоста-

чання та/або централізованого водовідведення та пові-

домлення ліцензіата про прийняття такого рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 
 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 

http://sm.gov.ua/uk/oda


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про зупи-

нення дії ліцензії повністю або част-

ково та її передача до Департаменту 

житлово-комунального господарства 

та енергоефективності Сумської об-

ласної державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про зупинення дії 

ліцензії, але не піз-

ніше 1 робочого дня, 

що обраховується з 

дня, наступного за 

днем отримання зая-

ви про зупинення дії 

ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про зупи-

нення дії ліцензії повністю або част-

ково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про зупинення дії 

ліцензії, але не піз-

ніше 1 робочого дня, 

що обраховується з 

дня, наступного за 

днем отримання зая-

ви про зупинення дії 

ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації з питань ліцензування гос-

подарської діяльності з централізова-

ного  водопостачання  та  централізо- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про зупи-

нення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 
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1 2 3 4 

 

ваного водовідведення, виробництва 

теплової енергії (крім теплової енер-

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

  

4. Розгляд заяви  про зупинення дії лі-

цензії повністю або частково, пропо-

зицій комісії та прийняття рішення 

про зупинення дії ліцензії повністю 

або частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про зупинення дії 

ліцензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про зупинення дії 

ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зупи-

нення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

6. Внесення інформації про рішення 

про зупинення дії ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зупи-

нення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про зупинення 

дії ліцензії повністю або частково 

Посадова особа, виз-

начена головою Сум-

ської обласної держа-

вної адміністрації 

(особою, яка виконує 

обов’язки голови 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про зупи-

нення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

8. Повідомлення  ліцензіата  про прий-

няття рішення про зупинення дії лі-

цензії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор (у частині під-

готовки проекту по-

відомлення).  

Апарат  Сумської об- 

Не пізніше трьох 

робочих днів з дня  

прийняття рішення 

про зупинення дії 

ліцензії повністю або 

частково 
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1 2 3 4 

 

 ласної державної  

адміністрації, керів-

ник (у частині напра-

влення повідомлення 

ліцензіату рекомен-

дованим листом) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про зупинення дії ліцензії 

повністю або частково може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань 

ліцензування, суду відповідно до частини одинадцятої статті 16 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація  заяви про від-

новлення дії ліцензії повністю або 

частково разом з відомостями про 

усунення підстав, що стали причи-

ною для зупинення  дії ліцензії пов-

ністю або частково, та їх передача до 

Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про відновлення дії 

ліцензії, але не піз-

ніше 1 робочого дня, 

що обраховується з 

дня, наступного за 

днем отримання зая-

ви про відновлення 

дії ліцензії 

2. Прийом і реєстрація  заяви про від-

новлення дії ліцензії повністю або 

частково разом з відомостями про 

усунення підстав, що стали причи-

ною для  зупинення дії ліцензії пов-

ністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про відновлення дії 

ліцензії, але не піз-

ніше 1 робочого дня, 

що обраховується з 

дня, наступного за 

днем отримання зая-

ви про відновлення 

дії ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської   обласної   державної  адмі- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної   держав- 

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про віднов-

лення     дії    ліцензії  
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1 2 3 4 

 

ністрації з питань ліцензування гос-

подарської діяльності з централізова-

ного водопостачання та централізо-

ваного водовідведення, виробництва 

теплової енергії (крім теплової енер-

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

ної адміністрації, 

директор 

повністю або частко-

во 

4. Розгляд заяви про відновлення дії  

ліцензії повністю або частково та 

відомостей про усунення підстав, що 

стали причиною для зупинення дії 

ліцензії повністю або частково, про-

позицій комісії та прийняття рішення 

про відновлення дії ліцензії повністю 

або частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про відновлення дії 

ліцензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про відновлення 

дії ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про віднов-

лення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

6. Внесення інформації про рішення 

про відновлення дії ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про віднов-

лення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про відновлення 

дії ліцензії повністю або частково 

Посадова   особа, 

визначена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про віднов-

лення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 

8. Повідомлення  ліцензіата  про прий-

няття рішення про відновлення дії 

ліцензії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди- 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про віднов-

лення дії ліцензії 

повністю або частко-

во 
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1 2 3 4 

 

 ректор (у частині під-

готовки проекту по-

відомлення). 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник (у частині напра-

влення повідомлення 

ліцензіату) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Звуження провадження виду господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про зву-

ження провадження виду господарсь-

кої діяльності  та її передача до Де-

партаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності, 

але не пізніше 1 ро-

бочого дня, що обра-

ховується з дня, на-

ступного за днем 

отримання заяви про  

звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

2. Прийом і реєстрація заяви про зву-

ження провадження виду господарсь-

кої діяльності 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності, 

але не пізніше 1 ро-

бочого дня, що обра-

ховується з дня, на-

ступного за днем 

отримання заяви про  

звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 
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1 2 3 4 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської  обласної  державної адмі-

ністрації з питань ліцензування гос-

подарської діяльності з централізова-

ного водопостачання та централізо-

ваного водовідведення, виробництва 

теплової енергії (крім теплової енер-

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор 

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня надхо-

дження заяви про 

звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

4. Розгляд заяви про звуження прова-

дження виду господарської діяльнос-

ті, пропозицій комісії та прийняття 

рішення про звуження провадження 

виду господарської діяльності 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

надходження заяви 

про звуження прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про звуження 

провадження  виду господарської 

діяльності 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про звужен-

ня провадження виду 

господарської діяль-

ності 

6. Внесення інформації про рішення 

про звуження провадження виду гос-

подарської діяльності до Ліцензійно-

го реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про звужен-

ня провадження виду 

господарської діяль-

ності 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про звуження 

провадження  виду господарської 

діяльності 

Посадова   особа, 

визначена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про звужен-

ня провадження виду 

господарської діяль-

ності 

8. Повідомлення  ліцензіата  про прий-

няття  рішення  про звуження прова- 

Департамент житло-

во-комунального гос- 

Наступний робочий 

день після прийняття    



3 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

дження виду господарської діяльнос-

ті 

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор (у частині 

підготовки проекту 

повідомлення). 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник (у частині напра-

влення   повідомлен-

ня ліцензіату) 

рішення про звужен-

ня провадження виду 

господарської діяль-

ності 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Розширення провадження виду господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про роз-

ширення провадження виду госпо-

дарської діяльності разом з підтверд-

ними документами (за описом) та їх 

передача до Департаменту житлово-

комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про розширення 

провадження виду 

господарської діяль-

ності, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

розширення прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

2. Прийом і реєстрація заяви про роз-

ширення провадження виду госпо-

дарської діяльності разом з підтверд-

ними документами (за описом) та 

виготовлення їх електронної копії 

шляхом сканування (у разі подання 

таких  документів  на паперових но-

сіях). 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про розширення про-

вадження виду гос-

подарської діяльнос-

ті, але не пізніше 1 

робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

розширення прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

3. Організаційно-технічне забезпечення  Департамент   житло- Не пізніше 5 робочих  
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1 2 3 4 

 

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської обласної державної адміні-

страції з питань ліцензування госпо-

дарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та централізова-

ного водовідведення, виробництва 

теплової енергії (крім теплової енер-

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про розши-

рення провадження 

виду господарської 

діяльності (у разі 

наявності підстав 

для залишення такої 

заяви без розгляду) 

та не пізніше 10 ро-

бочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про розширення 

провадження виду 

господарської діяль-

ності (у разі наявно-

сті підстав для роз-

ширення (відмови у 

розширенні) прова-

дження виду госпо-

дарської діяльності 

4. Розгляд заяви про розширення про-

вадження виду господарської діяль-

ності, пропозицій комісії та прийнят-

тя рішення про розширення прова-

дження виду господарської діяльнос-

ті 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про розширення 

провадження виду 

господарської діяль-

ності (у разі наявно-

сті підстав для зали-

шення такої заяви 

без розгляду) та не 

пізніше 10 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про розши-

рення провадження 

виду господарської 

діяльності (у разі 

наявності підстав 

для   розширення 

(відмови у розши-

ренні) провадження 

виду господарської 

діяльності 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про роз ширення 

провадження  виду господарської 

діяльності 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної     державної  

Наступний робочий 

день після прийняття   

рішення про розши-

рення провадження 

виду     господарської 
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1 2 3 4 

 
 адміністрації, дирек-

тор 

діяльності 

6. Внесення інформації про рішення 

про розширення провадження виду 

господарської діяльності до Ліцен-

зійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про розши-

рення провадження 

виду господарської 

діяльності 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про розширення 

провадження  виду господарської 

діяльності 

Посадова   особа, 

визначена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про розши-

рення провадження 

виду господарської 

діяльності 

8. Повідомлення ліцензіата про прий-

няття рішення про розширення про-

вадження виду господарської діяль-

ності 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор (у частині 

підготовки проекту 

повідомлення). 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник (у частині напра-

влення   повідомлен-

ня ліцензіату) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про розши-

рення провадження 

виду господарської 

діяльності 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про відмову у розширенні 

провадження виду господарської діяльності може бути оскаржено до Експертно-апеляційної 

ради з питань ліцензування, суду відповідно до абзацу 2 частини другої статті 13, абзацу 2 

частини дев’ятої статті 15, частини двадцять першої статті 16 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності». 
 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Переоформлення дії ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 

водовідведення за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про пере-

оформлення дії ліцензії разом з до-

кументами (їх копіями (фотокопія-

ми), засвідченими спадкоємцем), що 

підтверджують наявність підстав для 

переоформлення ліцензії (у разі пе-

реоформлення ліцензії на ім’я спад-

коємця) та  їх передача до Департа-

менту житлово-комунального госпо-

дарства та енергоефективності Сум-

ської обласної державної адміністра-

ції 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про  переоформлення 

дії ліцензії, але не 

пізніше 1 робочого 

дня, що обраховуєть-

ся з дня, наступного 

за днем отримання 

заяви   про   пере-

оформлення  дії лі-

цензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про пере-

оформлення дії ліцензії разом з до-

кументами (їх копіями (фотокопія-

ми), засвідченими спадкоємцем), що 

підтверджують наявність підстав для 

переоформлення ліцензії (у разі пе-

реоформлення ліцензії на ім’я спад-

коємця) 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

День прийому заяви 

про переоформлення 

дії ліцензії, але не 

пізніше 1 робочого 

дня, що обраховуєть-

ся з дня, наступного 

за днем отримання 

заяви    про  пере-

оформлення дії  лі-

цензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для    внесення     пропозицій    голові  

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності  Сумсь- 

У тижневий строк 

для переоформлення 

дії ліцензії на без-

строкову   за   заявою 
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1 2 3 4 

 

Сумської обласної державної адміні-

страції з питань ліцензування госпо-

дарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та централізова-

ного водовідведення, виробництва 

теплової енергії (крім теплової енер-

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

ліцензіата. 

У місячний строк 

для переоформлення 

ліцензії ліцензіата на 

ім’я спадкоємця з 

дати набуття ним 

такого права, за умо-

ви відповідності 

спадкоємця вимогам 

відповідних ліцен-

зійних умов 

4. Розгляд заяви про переоформлення 

дії ліцензії, пропозицій комісії та 

прийняття рішення про переоформ-

лення дії ліцензії 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

У тижневий строк 

для переоформлення 

дії ліцензії на безс-

трокову за заявою 

ліцензіата. 

У місячний строк 

для переоформлення 

ліцензії ліцензіата на 

ім’я спадкоємця з 

дати набуття ним 

такого права, за умо-

ви відповідності 

спадкоємця вимогам 

відповідних ліцен-

зійних умов 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про переоформ-

лення дії ліцензії 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про пере-

оформлення  дії лі-

цензії 

6. Внесення інформації про рішення 

про переоформлення дії ліцензії до 

Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про пере-

оформлення  дії лі-

цензії 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про переоформ-

лення дії ліцензії 

Посадова   особа, 

визначена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови   Сумської  об- 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про пере-

оформлення  дії лі-

цензії 
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1 2 3 4 

 
 ласної державної ад-

міністрації) 

 

8. Повідомлення  ліцензіата  про прий-

няття рішення про переоформлення 

дії ліцензії 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор (у частині 

підготовки проекту 

повідомлення). 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник (у частині напра-

влення повідомлення 

ліцензіату) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про пере-

оформлення дії  лі-

цензії 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 
 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місце знаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві  державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова  Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 22 березня 2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про анулювання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про анулювання ліцензії повністю або частково.  

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або 

частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії 

повністю або частково, поданої після видання органом 

ліцензування розпорядчого документа про проведення 

перевірки дотримання цим ліцензіатом ліцензійних умов і 

до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі 

їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення по-

рушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом 

цього строку органом ліцензування розпорядчого доку-

мента про проведення позапланової перевірки виконання 

ліцензіатом розпорядження  про усунення порушень лі-

цензійних умов) 

9. Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному Кабі-

нетом Міністрів України 

10. Платність  

(безоплатність) надання 

адміністративної  

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

приймається протягом п’яти робочих днів з дня отриман-

ня органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії 

повністю або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про анулювання повністю або частко-

во ліцензії на право провадження господарської діяльнос-

ті з виробництва теплової енергії. 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Закону 

України «Про ліцензування видів господарської діяльнос-

ті» набирає чинності з дня його прийняття 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження про 

анулювання повністю або частково ліцензії на право про-

вадження господарської діяльності з виробництва тепло-

вої енергії та повідомлення ліцензіата про прийняття та-

кого рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального  господарства та 

енергоефективності  Сумської  обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською  обласною  державною  адміністрацією  повно-  

http://sm.gov.ua/uk/oda
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  важень з ліцензування господарської діяльності у сфері 

теплопостачання 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/


2 

Продовження додатка 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про анулювання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про анулювання ліцензії повністю або частково. 

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або 

частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцен-

зії повністю або частково, поданої після видання орга-

ном ліцензування розпорядчого документа про прове-

дення перевірки дотримання цим ліцензіатом ліцензій-

них умов і до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу стро-

ку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання про-

тягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки вико-

нання ліцензіатом розпорядження про усунення пору-

шень ліцензійних умов) 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної  

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

приймається протягом п’яти робочих днів з дня отри-

мання органом  ліцензування заяви про анулювання лі-

цензії повністю або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про анулювання повністю або част-

ково ліцензії на право провадження господарської діяль-

ності з транспортування теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Зако-

ну України  «Про  ліцензування  видів  господарської 

діяльності» набирає чинності з дня його прийняття 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про анулювання повністю або частково ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з   транспорту-

вання теплової енергії магістральними і місцевими (роз-

подільчими) тепловими мережами та повідомлення ліце-

нзіата про прийняття такого рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності  Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно- 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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Продовження додатка 

  важень з ліцензування господарської діяльності у сфері 

теплопостачання 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про  

режим роботи суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про теплопостачання» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                               

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних пос-

луг, від 22 березня 2017 р. № 308 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

у сфері теплопостачання» 

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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Продовження додатка 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про анулювання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про анулювання ліцензії повністю або частково. 

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або 

частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцен-

зії повністю або частково, поданої після видання орга-

ном ліцензування розпорядчого документа про прове-

дення перевірки дотримання цим ліцензіатом ліцензій-

них умов і до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу стро-

ку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання про-

тягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки вико-

нання ліцензіатом розпорядження про усунення пору-

шень ліцензійних умов) 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

приймається протягом п’яти робочих днів з дня отри-

мання органом  ліцензування заяви про анулювання лі-

цензії повністю або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про анулювання повністю або част-

ково ліцензії на право провадження господарської діяль-

ності з постачання теплової енергії. 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Зако-

ну України   «Про  ліцензування  видів господарської 

діяльності» набирає чинності з дня його прийняття 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про анулювання повністю або частково ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання теп-

лової енергії та повідомлення ліцензіата про прийняття 

такого рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності Сумської обласної державної адмі-

ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування   господарської діяльності у сфері  

http://sm.gov.ua/uk/oda
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Продовження додатка 

  теплопостачання 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Сумська обласна державна адміністрація 

1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

40000, місто Суми, майдан Незалежності, 2 

2. Інформація про режим 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок: 800-1715, вівторок: 800-1715, середа: 800-1715, 

четвер: 800-1715, п’ятниця: 800-1600; обідня перерва:              

1200-1300, вихідні: субота, неділя 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти 

та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської 

області: http://sm.gov.ua. 

Представник Департаменту житлово-комунального 

господарства та енергоефективності Сумської обласної 

державної адміністрації Голуб А.В. (40000, місто Суми,                      

майдан Незалежності, 2, 1-й поверх, кабінет 13, 

телефон 78-98-43, e-mail: gkh@sm.gov.ua, офіційний веб-

сайт: http://www.gkh.sm.gov.ua) 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністра-

тивні послуги», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та 

водовідведення» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                      

від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

6. Інші нормативно-правові 

акти 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 березня 2017 р. № 307 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

http://sm.gov.ua/uk/oda
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
mailto:gkh@sm.gov.ua
http://www.gkh.sm.gov.ua/
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  з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для отримання 

адміністративної послуги 

Заява про анулювання ліцензії 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Заява про анулювання ліцензії повністю або частково. 

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або 

частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцен-

зії повністю або частково, поданої після видання орга-

ном ліцензування розпорядчого документа про прове-

дення перевірки дотримання цим ліцензіатом ліцензій-

них умов і до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу стро-

ку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання про-

тягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки вико-

нання ліцензіатом розпорядження про усунення пору-

шень ліцензійних умов) 

9. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Нарочно. 

2. Поштовим відправленням з описом вкладення. 

3. В електронному вигляді в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

приймається протягом п’яти робочих днів з дня отри-

мання органом ліцензування заяви про анулювання ліце-

нзії повністю або частково 

12. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття рішення про анулювання повністю або част-

ково ліцензії на право провадження господарської діяль-

ності з централізованого водопостачання та/або центра-

лізованого водовідведення. 

Рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

на підставі пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Зако-

ну України  «Про  ліцензування  видів  господарської 

діяльності» набирає чинності з дня його прийняття 

13. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Розміщення на веб-порталі місцевих органів виконавчої 

влади Сумської області (http://sm.gov.ua/uk/oda) у розділі 

«Документи», підрозділі «Розпорядження голови Сумсь-

кої обласної державної адміністрації» розпорядження 

про анулювання повністю або частково ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та/або централізованого водовідве-

дення та повідомлення ліцензіата про прийняття такого 

рішення 

14. Примітка Департамент житлово-комунального господарства та 

енергоефективності  Сумської  обласної  державної адмі- 

http://sm.gov.ua/uk/oda
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  ністрації забезпечує реалізацію органом ліцензування – 

Сумською обласною державною адміністрацією повно-

важень з ліцензування господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізовано-

го водовідведення 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково та її передача до Департаменту 

житлово-комунального господарства 

та енергоефективності Сумської об-

ласної державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про анулювання лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

День прийому заяви 

про анулювання лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сум-

ської обласної державної адміністра-

ції з питань ліцензування господар-

ської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення, виробництва тепло-

вої  енергії   (крім    теплової   енергії,  

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 
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1 2 3 4 

 

що виробляється  на теплоелектро-

централях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

  

4. Розгляд заяви про анулювання ліцен-

зії повністю або частково, пропози-

цій комісії та прийняття рішення про 

анулювання ліцензії повністю або 

частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про анулювання лі-

цензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

6. Внесення інформації про рішення 

про анулювання ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Посадова  особа,  

визначена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки го-

лови Сумської облас-

ної державної  адмі-

ністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

8. Повідомлення ліцензіата про прий-

няття рішення про анулювання ліцен-

зії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор (у частині під-

готовки проекту по-

відомлення).  

Апарат Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації,  керівник  

5 календарних днів 

після прийняття рі-

шення про анулю-

вання ліцензії повні-

стю або частково 
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1 2 3 4 

 

 (у частині нап-

равлення ліцензіату 

повідомлення реко-

мендованим листом) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 
 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково та її передача до Департаменту 

житлово-комунального господарства 

та енергоефективності Сумської об-

ласної державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про анулювання лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про  

анулювання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

День прийому заяви 

про анулювання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для  внесення пропозицій голові 

Сумської обласної державної адміні-

страції з питань ліцензування госпо-

дарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та централізовано- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про анулю-

вання ліцензії повні-

стю або частково 
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1 2 3 4 

 

го водовідведення, виробництва теп-

лової енергії (крім теплової енергії, 

що виробляється на  теплоелектро-

централях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

  

4. Розгляд заяви про анулювання ліцен-

зії повністю або частково, пропози-

цій комісії та прийняття рішення про 

анулювання ліцензії повністю або 

частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про анулювання лі-

цензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

6. Внесення інформації про рішення 

про анулювання ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Посадова особа, ви-

значена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки го-

лови Сумської облас-

ної державної  адмі-

ністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

8. Повідомлення ліцензіата про прий-

няття рішення про анулювання ліцен-

зії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор (у частині під-

готовки проекту по-

відомлення. 

Апарат  Сумської об- 

5 календарних днів 

після прийняття рі-

шення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 



3 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

 ласної державної ад-

міністрації, керівник 

(у частині направ-

лення ліцензіату по-

відомлення рекомен-

дованим листом) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 

 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково та її передача до Департаменту 

житлово-комунального господарства 

та енергоефективності Сумської об-

ласної державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про анулювання лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

День прийому заяви 

про анулювання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення  пропозицій голові 

Сумської обласної державної адміні-

страції з питань ліцензування госпо-

дарської діяльності з централізовано-

го водопостачання та централізова-

ного водовідведення, виробництва 

теплової енергії  (крім теплової енер- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 



2 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

гії, що виробляється на теплоелект-

роцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

  

4. Розгляд заяви про анулювання ліцен-

зії повністю або частково, пропози-

цій комісії та прийняття рішення про 

анулювання ліцензії повністю або 

частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про анулювання лі-

цензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

6. Внесення інформації про рішення 

про анулювання ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Посадова особа, ви-

значена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки 

голови Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

8. Повідомлення ліцензіата про прий-

няття рішення про анулювання ліцен-

зії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор (у частині 

підготовки проекту 

повідомлення).  

Апарат Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації, керівник  

5 календарних днів 

після прийняття рі-

шення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 



3 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

 (у частині направ-

лення ліцензіату по-

відомлення рекомен-

дованим листом) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної  

адміністрації 

26 квітня 2021 року № 272-ОД 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 

за заявою 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва адміністративної послуги) 

 

Сумська обласна державна адміністрація 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний за 

етап (дію, рішення), 

відповідальна 

посадова особа 

Строк виконання 

етапу (дії, рішення) 

1 2 3 4 

1. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково та її передача до Департаменту 

житлово-комунального господарства 

та енергоефективності Сумської об-

ласної державної адміністрації 

Апарат Сумської об-

ласної  державної 

адміністрації, керів-

ник 

День прийому заяви 

про анулювання лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

2. Прийом і реєстрація заяви про ану-

лювання ліцензії повністю або част-

ково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

День прийому заяви 

про анулювання  лі-

цензії, але не пізніше 

1 робочого дня, що 

обраховується з дня, 

наступного за днем 

отримання заяви про 

анулювання ліцензії 

3. Організаційно-технічне забезпечення   

діяльності комісії з попереднього 

розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сум-

ської обласної державної адміністра-

ції з питань ліцензування господар-

ської діяльності з централізованого 

водопостачання та централізованого 

водовідведення,  виробництва  тепло- 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, 

директор  

Не пізніше 5 робочих 

днів з дня отримання 

органом ліцензуван-

ня заяви про анулю-

вання ліцензії повні-

стю або частково 



2 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

вої енергії (крім теплової енергії,що 

виробляється на теплоелектроце-

нтралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенера-

ційних установках), транспортування 

теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) теплови-

ми мережами та постачання теплової 

енергії (далі – комісія) 

  

4. Розгляд заяви про анулювання ліцен-

зії повністю або частково, пропози-

цій комісії та прийняття рішення про 

анулювання ліцензії повністю або 

частково 

Голова Сумської об-

ласної державної ад-

міністрації (особа, 

яка виконує обо-

в’язки голови Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації) 

5 робочих днів з дня 

отримання органом 

ліцензування заяви 

про анулювання лі-

цензії повністю або 

частково 

5. Опублікування на веб-порталі місце-

вих органів виконавчої влади Сумсь-

кої області рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Департамент інфор-

маційної діяльності 

та комунікацій з гро-

мадськістю Сумської 

обласної державної 

адміністрації, дирек-

тор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

6. Внесення інформації про рішення 

про анулювання ліцензії повністю 

або частково до Ліцензійного реєстру 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор  

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

7. Внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково 

Посадова особа, ви-

значена головою 

Сумської обласної 

державної адмініст-

рації (особою, яка 

виконує обов’язки го-

лови Сумської облас-

ної державної  адмі-

ністрації) 

Наступний робочий 

день після прийняття 

рішення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 

8. Повідомлення  ліцензіата  про прий-

няття рішення про анулювання ліцен-

зії повністю або частково 

Департамент житло-

во-комунального гос-

подарства та енерго-

ефективності Сумсь-

кої обласної держав-

ної адміністрації, ди-

ректор (у частині під-

готовки проекту по-

відомлення).  

Апарат Сумської об-

ласної державної ад- 

5 календарних днів 

після прийняття рі-

шення про анулю-

вання  ліцензії  пов-

ністю або частково 



3 

Продовження додатка 

1 2 3 4 

 

 міністрації керівник 

(у частині направ-

лення ліцензіату по-

відомлення рекомен-

дованим листом) 

 

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації може бути оскаржено до 

Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду відповідно до частини двадцять 

першої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». 

 

 

Керівник апарату                                                                     Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Директор Департаменту житлово- 

комунального господарства та 

енергоефективності                                                                  Сергій ЛУГОВИЙ 


