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Великомихайл1вська районна державна адм1Н1страр ОдеськоТ облает!

Розпорядження
03.02.2015

№ 31/А-2015

Заресстров;;но у Великомихайл1вському
межрайонному управл1нн1 ю с т и ц а
в Одеськ1Й облает!
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Уповнопяжспя особа органу
лержл!!! 101 рее страц!!"

Про

внесения

Регламенту

зм1ни

до

пункту

центру

адмЁнктративних

7

надання

послуг

при

Великомихайл1вськ1Й райони1й державнш
адм1н1страци ОдеськоТ облает!

В1дпов1дно до статей 6, 41 Закону Украши «Про м1сцев1 державн!
адм1н1страци» (13 зм1нами та доповненнями),
Каб1нету М1Н1Стр1в Украши, затверджених
Укршни в1д 01 жовтня 2014 року № 494,

пункту 3 зм1н до деяких постанов
постановою Каб1нету М1н1стр1в

абзацу другого пункту 2 постанови

Каб1нету М1н1стр1в УкраУни В1д 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження
Положения про державну реестрац1ю нормативно-правових акт1в м1н1стерств,
1НШИХ

орган1в виконавчо! влади» (1з зм1нами та доповненнями), з метою

приведения

нормативно-правових

акт1в

Великомихайл1всько1

районноТ

2

державноТ

адм1н1страци

Одесько!

облает!

у

в!дпов!дн!еть

до

чинного

законодаветва та уникнення застоеування заетар!лих норм:

1.

Внести до Регламенту центру надання адм!н!стративних послуг при

Великомихайл!вськ!й
затвердженого

районн!й державн!й адм!н!страц!1 Одесько!' облает!,

розпорядженням

виконуючого

обов'язки

го лови

Великомихайл!всько1 районно!" державно!' адм!н!страц!'1' Одесько'! облает!
22 вересня

в!д

2014 року № 338/А-2014, зареестрованого Великомихайл!вським

м!жрайонним управл!нням юстиц!'! в Одеськ!й облает! 23 вересня 2014 року за
№ 23/409, зм!ни , а саме:
п!дпункт 7.6 пункту 7 виключити. У зв'язку з цим п!дпункти 7.7 - 7.10
вважати в!дпов!дно п!дпунктами - 7.6 - 7.9.

2.

Юридичному

сектору апарату Великомихайл!всько'1

районно'!

державно'! адм!н!страц!'! Одесько'! облает! (Мураховеький 1.В.) подати дане
розпорядження для отримання висновку щодо в!дпов!дност! нормативноправового

акта

положениям

Конвенц!'!

про

захист

прав

людини

!

основоположних свобод та практиц! Свропейського суду з прав людини на
державну реестрац!ю до Великомихайл!вського м!жрайонного

управл!ння

юстиц!'! в Одеськ!й облает!.

3. Дане розпорядження набирае чинност! з дня його оф!ц!йного
опубл!кування.

4. Контроль за виконанням

розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки голови
районно'! державно'! адм!н!страц!'1

1М1 ^--^

В.1. Голоколенцев

