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 а 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 державної
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти –
Поліщуком М.Б. 11 травня 2018 року взято участь у засіданні комісії
по приведенню нормативно-правових актів, прийнятих головою КорсуньШевченківської районної державної адміністрації, начальниками управлінь,
відділів, секторів та служб районної державної адміністрації у відповідність
до Конституції України та чинного законодавства (далі – комісія).
Комісією заслухано звіт начальника відділу освіти КорсуньШевченківської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація)
щодо перегляду нормативно-правових актів на відповідність чинному
законодавству та Конституції України, виданих у 2017 році.
На розгляд комісії винесено 2 розпорядження щодо приведення
їх у відповідність до діючого законодавства:
від 27 грудня 2011 року № 269 «Про затвердження цін за платні послуги,
які можуть надаватися архівним відділом райдержадміністрації (із змінами),
зареєстроване в Корсунь-Шевченківському районному управлінні юстиції
29 грудня 2011 року за № 5/124 (далі – розпорядження від 27.12.2011 № 269);
від 26 грудня 2014 року № 270 «Про затвердження Положення
про районну комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної операції»,
зареєстроване в Корсунь-Шевченківському районному управлінні юстиції
05 січня 2015 року за № 1/142 (далі – розпорядження від 26.12.2014 № 270).
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області
звернуто увагу на необхідність приведення у відповідність до діючого
законодавства України розпорядження райдержадміністрації від 27 серпня
2013 № 183 «Про організацію перевезень пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району».
За результатами роботи комісії прийнято рішення щодо недоцільності
внесення змін до розпоряджень райдержадміністрації від 27.12.2011
№ 269 та від 26.12.2014 № 270.
Разом з цим, комісією підтримано пропозицію представника Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області щодо приведення
у відповідність до діючого законодавства України (далі – розпорядження
від 27.08.2013 № 183) та затверджено план роботи комісії на ІІ півріччя
2018 року.
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В ході засідання, на запитання членів комісії надано обґрунтовані
відповіді.

