
  

Технологічна карта процесу адміністративних послуг: 

Видача разової (індивідуальної) ліцензії 

(назва адміністративної послуги) 

Управління зовнішньоекономічних зв’язків , інвестицій та транскордонного 

співробітництва 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

№ Етапи послуги 

 
Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 
 

Термін виконання 

(днів) 

1.  Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, фіксація дати 

надходження документів у журналі 

обліку заяв суб’єктів ЗЕД області 

на оформлення ліцензій на 

експорт/імпорт товарів та разових 

(індивідуальних) ліцензій на 

експорт/імпорт товарів і 

повідомлення заявника про 

орієнтовний термін виконання  

Головний спеціаліст  

відділу 

зовнішньоекономічн

их зв’язків та 

інвестицій 

Виконує Протягом 1 дня  

2. Накладання відповідної резолюції 

начальником управління і передача 

діловоду  

Начальник 

управління   

Погоджує Протягом 2-3 дня 

3. Внесення резолюції начальника 

управління і передача пакету 

документів заявника 

безпосередньому виконавцю  

Діловод управління Виконує Протягом 2-3 дня  

4. Розгляд поданих документів і 

винесення рішення про видачу або 

відмову у видачі разової 

(індивідуальної) ліцензії 

Головний спеціаліст 

відділу 

зовнішньоекономічн

их зв’язків 

Виконує  Протягом 3-4 дня 

5. У разі прийняття рішення про 

видачу разової (індивідуальної) 

ліцензії оформляється ліцензія 

згядно з Положенням про порядок 

видачі разових (індивідуальних) 

ліцензій, затвердженого наказом 

Міністерства економіки України 

від 17.04.2000 № 47, з присвоєним 

реєстраційним номером, вказаною 

датою видачі ліцензії (3 

примірника).  

У разі прийняття рішення про 

відмову у видачі разової 

(індивідуальної) ліцензії відмова 

оформляється письмово, про що 

заявник повідомляється письмово – 

листом (з присвоєним вихідним 

номером і датою).    

Головний спеціаліст 

відділу 

зовнішньоекономічн

их зв’язків 

Виконує  Протягом 4-8 дня 

6.  На всіх трьох примірниках разової Начальник Виконує Протягом 8-9 дня 



  

(індивідуальної) ліцензії ставиться 

підпис посадової особи, який 

скріплюється печаткою органу, що 

здійснює видачу ліцензії 

управління  

7. 

 

 Два примірника разової 

(індивідуальної) ліцензії видаються  

заявнику за умови наявності 

налженим чином оформленого 

доручення на її отримання та 

документу, що посвідчує особу. 

Заявник ставить підпис про 

отримання ліцензії у журналі 

обліку видачі ліцензій 

Головний спеціаліст 

відділу 

зовнішньоекономічн

их зв’язків 

Виконує 

 

Протягом 9-10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги 10 днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 15 днів 

Витрати на надання адміністративної послуги: 

Прямі матеріальні витрати -  

Непрямі витрати - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


