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]1ро 3атверд}|{ення плану
д1яльност! з, п!дготовки
проект1в ретляторних акт!в
раионнок) дер}[(авнок)
адм|п1страц!е:о па 2014 р!к

8йпов1дно до отатей 7, 13 3акоф 9кра:ни ,,|[ро заоади державно!
рецляторно! пол|тики у сфер| господарсько| д|яльност1'', статей 6, 19 3акону
)/ща!ни,,|1ро м1сцев! дерясавн| адм1н|сщац!'|':,

1.3атвердтати план д|яльност| з п|дготовки проекг|в рецляторних акт|в

рйонното державцото адпл|н|ощац|сто на 201.4 р1к та плалт-щаф|к зд1йснення
заход|в 1з в|дсте>кення результативност1 рецляторнтос акт|в районноло дер)кавно|о
адм1н|ощац1ето на 2014 р|к (лодаетьоя).

2. ||лан д1яльност| з п1дготовки проект|в реудяторних акт|в районното
державно|о адм!н!сщац|ето на 2014 р|к оприллоднити в щомадоько-|нформац!йн!й
газет!' 9уц!в:цини ,,1(расная звезда,' та на оф1ц1йному веб-сайт| рйонно|
дерясавно| адм1н|сщац|| до 25 щудня 2013 року.

3. Фприлтоднення рец;шторних акг|в, що будщь п1дотовлен| у процео|
зд1йснетптя рецтляторно| д|яльност!, зв|т1в про в|дсте>кенття результативноот|
регуляторних акт1в зд!йонтовати 1шляхом опубл|кування в

щомадсько-|нформац|йн|й газет| 9уц!вщини ,'(расная звезда'' та розм|щення на
веб-сйт1 районно| дер>кавно! цддл|н1сщац|| у терм|ни, визначен| 3акоцом }ща!ни
,,||ро засади дер>кавно| рецт:яторно| пол|тики у офер1 господарсько| дйльност1''.

4. (онщоль за виконан}{'тм розпоряджен}ш{ пок.'тасти на пертцого засц/пника
голови рйонно| дерх<авно| адм|н|отрац1| Барл<е!нова 10.(.

|олова районно[ дерпсавнот
адм!н!страц!т в.в. лоБойчвнко



3АтввРджвно
Розпорядх{ення голови
районно| деря<авно] адм!н!страц!|

хр 464

п]1Ан
д|яльност| з п|дготовки проект!в регуляторних акт|в

районно}о дерх{авно}о адм|н|сщац|сго на 2014 р|к

.т\9

з|л
Ёазва проекту

рецляторного акта
Фбщунтування необх|дност| та

мета прийняття рец-тш1торного акта

1ерм!н п|дготовки
проекц

регуляторного акта

€труктур ний п !др озд!л,
в|дпов|дальний за

п1дготовку
проекту регу]ш{торного акта

1. ,,|1РФ затверд)кенн'{ |{орядку
ск-т1адання' поданн'т та розгляду
запит1в на |нформац!то,

розпорядником яко] с т{уц!вська

районна дерх{авна адм|н|страц|я''

3акон 9кра|ни ,,|{РФ доступ до
публ|нно| |нформац|!"', }каз
|{резидента 9кра?ни в|д 05 травн'1
2011 року м 5471201-\ ,,|[итання
забезпечення органами виконавчо|
влади досцпу до публ|нно|
!нформац|Р', постанова 1{аб|нету
1!1!н!сщ!в 9кра?ни в|д 25 щавн'1
20| 1 року ]\9 583 ,,|1итання
виконання 3акону )/кра?ни ,,|{РФ
доступ до публ!чно] |нформац|!" в
€екретар|ат| 1(аб|нету 1!1!н|сщ!в
)/кра!ни, центрапьних та м1сцевих
органах виконавчо| влади''

кв|тень 20|4 року сектор забезпечення
доступу до публ|нно[
|нформац|] районно|
дер)кавно| адм|н|сщац!|
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2. ,,|1рФ внесення зм|н до
розпорядх{ення голови
9угувсько| районно| дерэкавно|
адм!н!сщац|? в!д 27 березня
201-2 року ]чгч 228 ,,|1РФ
3атверд)кення |{орядку
в1д1пкодування витрат на
коп|тованн'{ а6о друк документ|в,
що нада}оться за запитами на
|нформац!то, розпорядником яко|
е 9уц{вська районна дер)кавна
адм|н1сщац|я"

3акон 9кра|ни ,,|{РФ доступ до
публ|нно| 1нформац|!"', 9каз
|[резидента }кра!ни в|д 05 щавн'{
20| 1 року .]\гч 5471201-| ,,||итання
забезпечення органами виконавчо]
влади доступу до губл1нно|
|нформац|?', постанова 1{аб1нету
Р1!н!сщ|в }кра?ни в!д 13 липня
20| 1 року ]\ъ 7 40 ,,|1рФ
затвердх{ення щаничних норм
витрат на коп!тованъ|я або друк
документ|в, що нада}оться за
запитом на |нформац|то''

травень 2014 року сектор
доступу до
|нформац|]

забезпечення
публ|нно|

районно|
деря{авно| адм|н!сщац||

п-]1Ан-гРАФ1к
зд|йснення заход|в !з в|дстеженн'{ результативност| рецляторних акт|в

районно}о дерх{авно}о адм|н]страц|ето в'2014 роц|

м
з|л

Ёазва рецляторного акта,

дата прийняття ;га номер

розпорядх{енн'{

€труктур ний п!др озд!л,
в|дпов|дальний за

п|дготовку
проекту регуляторного акта

[ерм|ни проведення заход|в !з
в1дстеэкенн'т результативност|

регуляторного акта

€пос|б оприлтоднення
зв|ту про в|дстеэкенн'1

результативност|
регуляторного актабазове повторне пер!одичне

1. Розпоряд)кення голови
9угу"сько] районно|
дерэкавно| адм|н]страц!| в|д
02.0|.201-з ]\ъ 01 ,,|{рФ
визнанн'т такими, |{Ф

втратили чинн|сть,

)/правл!ння економ|чного
розвитку ! торг!вл|

районно{ дерэкавно{
адм|н1сщац||

лтотий
201_4 року

1шляхом опубл|кування в

щомадсько-
|нформац|йн|й газет|
{уц!вщини ,,1{расная
звезда'' та розм|щення на
веб-сайт| районно|



розпоряд)кень
9уц[всько]

голови

районно|
дерэкавно| адм!н1страц|| в!д
13 кв!тня 2007 року }!9 321-;

в1д 04 кв!тня 2007 року
]\9 288; в|д 07 ли[н'1
2007 року \|ч 528''

3ареесщовано в
9уц|всько1угу
м|ськрайонному управл!нн|
тостиц|[ )0рк|всько[ област|
в|д22.0|.2013 ]\9 \|94

дер.х{авно| адм|н!сщац|?

2. |[роект розпорядження
голови 9уц|всько| районно?
дер)кавно] адм|н|страц|{,,|{ро
визначення на конкурсних
засадах п!дприсмства
(орган|зац|}) для зд]йснення
функц|й робочого органу"

Б|дд|л !нфраструктури

районно| дер>кавно|
адм|н!сщац|?

щудень
2014 року

1ш]б{хом опубл|кування в

щомадсько-
|нформац|йн|й газет|
нуцтъщини ,,1(рас |1ая
звезда" та розм!щення на
веб-сайт| районно[
державно{ адм1н!страц|?

(ер!вник апарату районно!
деря(авно! адм1н|страц![

.{емненко 2 27 50

!.|о. ковтун


