
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А  
СЛОВ’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

    28.08.2014    № 241  
м. Слов’янськ  

 

Про затвердження плану підготовки  

проектів регуляторних актів  

Слов’янською райдержадміністрацією на 2014 рік  

 

З метою реалізації державної регуляторної політики у районі, забезпечення 

дотримання процедур підготовки регуляторних актів, враховуючи пропозиції 

сектору з питань видачі документів дозвільного характеру та надання 

адміністративних послуг райдержадміністрації, відповідно до статті 7 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», керуючись статтею 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», –  

 

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 

05.12.2013 № 559 «Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних 

актів Слов’янською райдержадміністрацією на 2014 рік», виклавши план 

підготовки проектів регуляторних актів Слов’янською райдержадміністрацією 

в новій редакції, що додається. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

відділ економіки райдержадміністрації (Горбачов), контроль – на заступника 

голови райдержадміністрації Чернікова К.Г.  

 

Т.в.о. голови райдержадміністрації      А.Є. Крищенко  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови 
райдержадміністрації  
05.12.2013 № 559 
(в редакції розпорядження 
голови райдержадміністрації 
   28.08.2014       № _241_) 

 
 

П Л А Н  
підготовки проектів регуляторних актів  

Слов’янською райдержадміністрацією на 2014 рік  
 

№ 
п.п. 

Вид 
проекту 

Назва проекту Ціль прийняття 
проекту 

Строк 
підготов

ки 
проекту 

Найменування 
органів, 

підрозділів 
відповідальних 
за розроблення 

1. Розпоряд

ження 
голови 

райдержад

міністрації 

Про 
затвердження 
Положення про 
Центр надання 
адміністратив 
них послуг при 
Слов’янській 
районній 

державній адмі 
ністрації 

Визначення 
порядку 

організації 
роботи центру 

надання 
адміністратив 
них послуг, 
порядку дії 

адміністраторів 
центру та їх 
взаємодії із 
суб’єктами  
надання 

адміністратив 
них послуг 

ІІІ 
квартал 

2014 
року 

Сектор з питань 
видачі 

документів 
дозвільного 
характеру та 
надання 

адміністратив 
них послуг 
Слов’янської 
районної 

державної адмі 
ністрації 

2. Розпоряд

ження 
голови 

райдержад

міністрації 

Про 
затвердження 
Переліку 

адміністратив 
них послуг, які 
надаються 
через Центр 
надання 

адміністратив 
них послуг при 
Слов’янській 
районній 

Визначення та 
впорядкування 

переліку 
адміністратив 
них послуг, які 
надаються 
через Центр 
надання 

адміністратив 
них послуг. 
Спрощення 
процедури 

ІІІ 
квартал 

2014 
року 

Сектор з питань 
видачі 

документів 
дозвільного 
характеру та 
надання 

адміністратив 
них послуг 
Слов’янської 
районної 

державної адмі 
ністрації 



державній адмі 
ністрації 

отримання 
адміністратив 
них послуг та 
поліпшення 
якості їх 
надання 

 
Керівник апарату  
райдержадміністрації        Л.В.Макогон  
 

План підготовки проектів регуляторних актів Слов’янською 
райдержадміністрацією на 2014 рік підготовлено відділом економіки 
райдержадміністрації.  
 
 
Головний спеціаліст  
відділу економіки райдержадміністрації     О.Д.Кулибаба 


