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Відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 року № 44 «Про 
затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної 
послуги», наказів Державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів від 10.05.2019 №  308 «Про затвердження 
інформаційної і технологічної карток адміністративних послуг», від 17.03.2021 
№184 «Про внесення змін до наказу Держпродспоживслужби від 10 травня 
2017 року № 3 0 8 »  Про затвердження інформаційних і технологічних карток 
адміністративних послуг»,  Положення про Головне управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області, затвердженого наказом 
Держпродспоживслужби від 17.07.2017 року №  564, Положення про районну, 
міську державні лікарні ветеринарної медицини, затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.03.2017 року 
№127
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1. Затвердити інформаційні картки та технологічну картку адміністративних 
послуг з надання адміністративних послуг з видачі ветеринарних документів: 
ветеринарно-санітарного паспорта па тварину; ветеринарної довідки при 
переміщенні в межах району; ветеринарних свідоцтв (для України форми №1 
та № 2)  при переміщенні за межі області, районів, міст; міжнародних 
ветеринарних сертифікатів при переміщенні за межі України, що додаються.
2. Начальникам районних, міських державних лікарень ветеринарної 
медицини забезпечити:
1) Розміщення інформаційних та технологічних карток з видачі ветеринарних 
документів у місцях здійснення прийому суб ’єктів звернень.
2) Виконання дотримання пункту 2 статті 6 ЗУ «Про адміністративні послуги»,
3. Наказ Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області від 
24.02.2020 №  395-ОД «Про затвердження інформаційних та технологічних 
карток адміністративних послуг з видачі ветеринарних документів» визнати 
таким, що втратив чинність.
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4. Забезпечити управлінню безпечності харчових продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління Держпродепоживслужби в Сумській області 
розміщення інформаційних та технологічних карток на офіційному веб-сайті.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника управління 
безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного 
управління Держпродепоживслужби в Сумській області.
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