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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

£ / 2 - ^ ^ ?  А. смт Новопсков №

Про забезпечення райдерж адміністрацією  
реалізації Закону України «Про засади 
держ авної регулят орної політики 
у  сфері господарської діяльності»

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності, якісної та своєчасної підготовки проектів 
регуляторних актів:

1. Затвердити план діяльності Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, що додається.

2. Затвердити план-графік на 2018 рік щодо проведення заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів, які прийняті Новопсковською районною державною 
адміністрацією Луганської області, що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів та посадовим особам райдержадміністрації:
3.1 здійснювати підготовку проектів регуляторних актів на 2018 рік відповідно до 

норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності»;

3.2 при підготовці проекту регуляторного акта, який не внесено до плану, 
затвердженого п. 1 цього розпорядження, не пізніше десяти робочих днів з дня початку 
підготовки цього проекту подавати інформацію до відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації для внесення змін до плану діяльності Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2018 рік.

4. Начальнику відділу організаційної роботи та зв ’язків з громадськістю апарату 
райдержадміністрації Лазуренко О.М. забезпечити оприлюднення цього розпорядження 
на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

5. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 
відділу економічного розвитку4•••торгівлі райдержадміністрації (Сковородка Н.В.).

6. Контроль за в 11 ко наш і ям цьогофоз 11 о ря дже пня залишаю за собою.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від О А  ^ 9 8 3

План
діяльності Новопсковської районної державної адміністрації 

Л уганської області з підготовки проектів регуляторних актів
на 2018 рік

№
з/п

Назва проекту 
регуляторного акту

Обґрунтування
необхідності
прийняття

регуляторного
акта

Строки 
підготовки 

проекту 
регулятори 

ого акта

Найменування структурних 
підрозділів 

райдержадміністрації, що 
розроблятимуть 

регуляторний акт
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від Р £  2 А' 9  £ 9

План-графік на 2018 рік щодо проведення заходів з відстеження результативності 
регуляторних актів, які прийняті Новопсковською районною державною  

адміністрацією Луганської області

№
з/п

Вид і назва проекту 
регуляторного акту

Номер і дата 
прийняття 

розпорядження

Тип
відстеження

Контрольний термін 
виконання
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