УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про затвердження річного
плану здійснення заходів
державного нагляду (контролю)
Івано-Франківською обласною
державною адміністрацією на 2020 рік
Відповідно
до
законів
України
«П ро
місцеві
державні
адміністрації», «П ро ліцензування видів господарської діяльності»,
«Про основні засади державного нагляду (контролю ) у сфері
господарської діяльності» (зі змінами), з урахуванням Плану здійснення
комплексних заходів державного нагляду (контролю ) на 2020 рік,
затвердженого наказом Д ерж авної регуляторної служ би України від
15.11.2019 року № 196 :
1. Затвердити річний план здійснення заходів державного
нагляду
(контролю )
Івано-Ф ранківською
обласною
державною
адміністрацією на 2020 рік (далі - П лан), що додається.
2. Д епартаменту освіти, науки та м олодіж ної політики обласної
держ авної адм іністрації (В. Кімакович),
департам енту будівництва,
ж итлово-комунального господарства, м істобудування та архітектури
обласної держ авної адм іністрації (В. Рачкевич) вж ити заходів щодо
виконання П лану.
3. Д епартаменту економічного розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдерж адміністрації
(Ж. Т абанець)
забезпечити
оприлю днення Плану на офіційному веб-сайті облдерж адм іністрації та
па Інспекційном у порталі (h ttps://inspections.go v .ua/).
4. К онтроль за виконанням розпорядж ення покласти па
заступника голови облдержг
'
1Т " манюка.

Голова обласної
державної адміністрації

Денис Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
нід 2d. 11.Zvld
№ б2£
РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Івано-Франківською обласною державною адміністрацією
на 2020 рік
№
з/п

1.

Найменування
суб’єкта
господарювання

Місце провадження
господарської
діяльності суб’єкта
господарювання або
його відокремлених
підрозділів

Вищий навчальний
заклад «Університет
економіки та права
«Крок»

03113, м. Київ,
Шевченківський
район, вул. Лагерна.
буд. 30-32; ІваноФранківська обл.,
м. Коломия,
вул. Тютюнника,11-А

Ідентифікаційний
код юридичної
особи або
реєстраційний
номер облікової
картки платника
податків фізичної
особи - підприєм
ця (серія (за
наявності) та
номер паспорта*)
04635922

Предмет здійснення
заходу державного
нагляді (контролю)

Дотримання вимог
законодавства у сфері
провадження освітньої
діяльності закладів освіти,
що підлягає ліцензуванню
(загальна середня та
дошкільна освіта)

Ступінь
ризику

Дата
початку
здійснення
заходу

Строк
здійснення
заходу

середній

13.04.2020

7

2.

Комунальне
підприємство
«К омунальник-Т »

77400. ІваноФранківська обл.,
Тисменицький район,
м. Тисмениця,
вул. Галицька, буд. 41

37467733

о
J.

Державне
підприємство
«Т еплокомуненерго»

77701. ІваноФранківська обл.,
Богородчанський
район, селище
міського типу
Богородчани,
вул. Хомишина,
буд. 21

22168970

Заступник голови обласної державної адміністрації

Дотримання вимог
законодавства у сфері
виробництва теплової
енергії (крім виробництва
теплової енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних електростанціях),
крім виробництва за
нерегульованим тарифом,
що підлягає ліцензуванню
Дотримання вимог
законодавства у сфері
виробництва теплової
енергії (крім виробництва
теплової енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних електростанціях),
крім виробництва за
нерегульованим тарифом,
що підлягає ліцензуванню

— З7

Високий

16.09.2020

10

Високий

26.09.2020

10

Дмитро Романюк
!

