
!шту|вськА РАйоннА дшРт{АвнА Адм!н!стРА|ця
хА"к|всько| оБлАст|

РозпоРяд)!{в'ння
]{р 99угу!в

[!ро деяк! пптання дер}€вно1
ресстраш!!та перегляду
порматпвно-правовпх акг!в

3 метого вдосконалент{'1 орган|зац|| роботи щодо подання на державну
реестрац|то нормативно-пРавових акт|в та забезпечення !х свосчасного
перег]1 1ду, в|дпов1дно до !казу |!резидента !кра'йи в1д 03.10.1992 !{р 493192
<|1ро державну рессщаш|:о нормативно-правових акт|в м|н|стерств та |нших
орган|в виконавчо| влади>' постанови 1(аб|нец й|н1сщ|в укратни
ъ|д 28'12.|9921хгэ 731 <|!ро затвердх(ення |]оложення про дерхавну реесщаш!то
нормативно_правових акт|в м|н1отерств та [нтпих орган|в виконавно] влади>,
|1орялку проведення органами :остиц1! перев1рок стану додержанн'{
законодавства про державц рессцаш!го нормативно-щавових акт!в,
затвердженого наказом й1н|стерства гостиц|| }кра!ни в|д \9.0|.20|2 ]'{р 9315'
та заресстрованого в й!н|стерств| тостиц|| !чс[!ни 19.0|.2012 за
л!! 67120380' враховук)чи розпоряд}(енн'{ голови {,арк1всько! обласно]
державно! адм|н!сщац1{ в|д 07.11'201'4 !т[з 589 <|1ро деяк| питання держав+то!

реесщац1| та перегляду нормативно-правових акт1в>' керутотись статгями 6, 39
3акону 9ща!ни <|[ро м1сцев! дертсавн1 адм!н1отрац|}:

1. 1{ер1вникам ощуктурних п|дрозд1л|в районно! державно| адм|н|страц!]
та !! апарату забезпечити в установленому законодавством !ща!ни порядку:

1.1. |[одання на державну рессрац!то до 9уц!вського м1ськрайонного

управл|ння тостиц[! )(арк|всько! обпаот1, протягом п'яти робоних дн!в л1с"ггя !х
виданн'{, розпорядх(ень голови районно| державно! адм1н1орац1| нормативно-
правового характеру' головними розробниками яких е в[дпов]дн| струкцрн!
п|дроздйи районнот дерт(авно] адм|н|сщац|| або !1 апарац.

1.2. Биконання рекомендац|й ком1с!! по перегляду розпоряд)кень голови

рйонно! дерх<авно] адм1н1страц|].
2. 1(ер|вникам сщукцрних п1дрозд!л|в районн6! державно! адм|н|сщац|1

та !1 апарац сп|льно з сектором забезпеченття достуту до публ|нно! 1нформац|!

районно! дер:кавно| адм1н1срац1! забезпечити оф|ц1йне опубл|кування

розпоряджень голови районно! державно! адм|н|сщац1! нормативно-правового
характеру п|сля |х державно} рессраш!!. головними розробниками яких с
в1дпов|дн[ сщукцрн1 п1дрозд1ли районнот дерх<авно| адм1н|ощац1! або !!
апарату.
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3. 1(ер1вникам сруктурних п1дрозд|л|в районно| дерясавно| адм|н|сцац||
забезпенити в установленощ/ законодавством }кра!ни порядку:

3.1. |{одання на державну реестац[то до 9уц!вського м1ськрайонного
управ.]11ння тостиц|| {арк[всько| област1, протягом п'яти робоних дн|в п1сля !х
видання' власних наказ|в нормативно-правового характеру.

3.2. Фф1ц1йне опубл|кування власних наказ|в нормативно_правового
характеру л|сля |х лержавно1 рессщаш!|.

3.3. €воечасний перегляд власних наказ!в нормативно-правового
характеру.

4. державно1+. 5агальнощ/ в1дд1лу апаРат раионно1 державно1 адм1н1страц11
([ерман 8.Ф.) забезпечити в уотановленому з:1конодавством }кра!ни порядку

3агальноьту в1дд1лу

подання до 9уц|воького м!ськрайонного управл!ння тостиц1| {арк!всько!
област| перел|ку виданих розпоряд}(ень голови районно1 дер:кавно|
адм1н1сщац1| за випов1дний м!сяць потонного року до п'ятого нисла м{сяця,
насц,тгного за зв1тним.

5. 1(ер!вникам сщ}тт}рних п1дрозд!л!в районнот дер>кавно|
алм|н|страш!|. як| в!дпов|дно до положень про ц| структрн! п!лрозл!ли.
визначен! суб'ектами нормотворення' забезпечити в установленому порядку
подан!]'1 до {уц!вського м1ськрайонного управл1нн'1 гостиц|| {арк1всько|
област| перел1ку виданих власних наказ|в за в;дпов;дний м;сяць поточного року
до п'ятого числа м!сяця' насцпного за зв!тним.

6. 1{ер|вникам сщуктурних п|дрозд1л|в районно| дерт<авно| адм|н|срац1!
подати до 15 щудня поточного року до 1орид}{ч1{ого сектору апарац районяо|
державно1 адм|н|сщац[! перел1к чинних розпоряд)кень голови районно{
дерхсавно! адм|н|сщац!| нормативно-правового характеру 1з внесенйьли
зм1нами' головними розробниками яких с в1дпов|лн| сруктурн! п!дрозд!ли

рйоннот дер)кавнот адм;н;страц!т.
7. }0ридинному сектору апарац районно| дертсавно! адм[н|сщац||

(}0но:пев ,{.А.) забезпенити узага.'1ьнення |нформац1!, зазначено] у пункт1 6
цього розпорядя(енн'1! та враховувати !] п|д час п|дготовки план|в роботи
ком|с|т по пеРегляду розпоряджень голови районно! дерхсавно| адм|н|сщац1! на
насцпн| роки.

8. 8изнати таким, що втратило винн!стъ, розпорядх{енн'{ голови
районно! дер}€вно] адм|н|сщац1т в[д 03.05.2006 }'{! 241 <[!ро вдоскон:1пення

роботи щодо подання на дер)кавну реесрац!ю та лерег.]{яду нормативно_
правових акт|в>>.

9. 1{онщопь за виконанням розпоряджен|{-,1 пок.]1асти на пер!]]ого
засцпника голови районно| державнот адйн!сФац!! вархсе!нова }0.1{.

3асцпник голови районно!
дерясавно! адм|н!страц!!


