
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №

Про внесення змін до розпорядження 
голови райдержадміністрації від 
27 грудня 2013 року № 586

Відповідно до ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України 
«Про адміністративні послуги», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 
року № 44 «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги», 
постанови Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 року № 57 «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру адміністративних послуг», наказу Міністерства юстиції України від 22 червня 2018 
року № 1952/5 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», наказу Міністерства юстиції 
України від 01 жовтня 2018 року № 3104/5 «Про внесення змін до типових інформаційних карток 
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців», з метою упорядкування та 
підвищення якості адміністративних послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними 
підрозділами, 
зобов’язую:

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 
27 грудня 2013 року № 586, затвердивши перелік адміністративних послуг, що надаються 
Новопсковською районною державною адміністрацією Луганської області та її структурними 
підрозділами через центри надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки 
адміністративних послуг у новій редакції, що додаються.

2. Начальнику відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області Маслич P.O. забезпечити 
дотримання вимог затверджених інформаційних та технологічних карток, якісне надання 
адміністративних послуг суб’єктам звернення та внесення відомостей до Реєстру адміністративних 
послуг.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 
22 березня 2019 року № 109 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 
27 грудня 2013 року № 586».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА


