З метою дотримання вимог абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження
Положення про державну реєстрації нормативно-правових актів міністерств
та інших органів виконавчої влади» (зі змінами) та на виконання підпункту
4.15 пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23.06.2011 за № 759/19497 (зі змінами), головним спеціалістом відділу
державної реєстрації нормативно-правових актів Управління реєстрації
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти –
Поліщуком М.Б. 08 грудня 2017 року взято участь у засіданні комісії
з перегляду нормативно-правових актів Монастирищенської районної
державної адміністрації.
Комісією заслухано звіти головного спеціаліста-юрисконсульта апарату
та керівників структурних підрозділів Монастирищенської районної державної
адміністрації (далі – райдержадміністрація) щодо приведення у відповідність
до законодавства України розпоряджень райдержадміністрації.
Завідувач
сектору
з
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації Жук О.В. поінформував членів комісії про хід підготовки
проекту розпорядження щодо втрати чинності розпоряджень від 08 вересня
2014 року № 90 «Про затвердження переліку адміністративних послуг,
що
надаються
через
Центр
надання
адміністративних
послуг
Монастирищенської районної державної адміністрації», зареєстроване
в Монастирищенському районному управлінні юстиції 19 вересня 2014 року
за № 4/186, від 08 вересня 2014 року № 91 «Про затвердження Положення
Центру надання адміністративних послуг Монастирищенської районної
державної адміністрації», зареєстроване в Монастирищенському районному
управлінні юстиції 19 вересня 2014 року за № 5/187 та внесення змін
до розпорядження райдержадміністрації від 08 вересня 2014 року
№ 89 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг
Монастирищенської районній державній адміністрації», зареєстрованого
в Монастирищенському районному управлінні юстиції 19 вересня 2014 року
за № 3/185.
Головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації
Поліщук О.В. звернуто увагу на необхідність активізації роботи
щодо прийняття зазначених розпоряджень.
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області
рекомендовано врахувати у роботі лист Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області від 20.11.2017 № 6-01-19/5154 та переглянути
на відповідність вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт»
розпорядження райдержадміністрації, яке регулює організацію пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування,
що не виходять за межі району.
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Разом з цим, звернуто увагу на необхідність перегляду нормативноправових актів, які були видані райдержадміністрацією у період
з 2000 по 2015 роки на предмет їх відповідності діючому законодавства
та Конституції України.
За результатами роботи комісії прийнято рішення про затвердження
графіку
перегляду
нормативно-правових
актів
райдержадміністрації
у 2018 році, приведення у відповідність до Закону України «Про автомобільний
транспорт» розпорядження райдержадміністрації, які регулюють організацію
пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі району, в частині затвердження умов
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального
користування та підтримано пропозицію Головного територіального управління
юстиції у Черкаській області щодо перегляду нормативно-правових актів,
виданих райдержадміністрацією протягом 2000 – 2015 років.

