З метою дотримання вимог пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення
про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади» (із змінами), 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 (із змінами), 21 червня 2018 року головним
спеціалістом відділу державної реєстрації нормативно-правових актів
Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти – Поліщуком М.Б. взято участь у засіданні комісії
по приведенню нормативно-правових актів, прийнятих головою Лисянської
районної державної адміністрації, начальниками управлінь, відділів, секторів
та служб районної державної адміністрації у відповідність до Конституції
України та чинного законодавства (далі – комісія).
Комісією заслухано звіти начальника управління агропромислового
та економічного розвитку Лисянської районної державної адміністрації (далі –
райдержадміністрація) – Грабового В.Г. та начальника відділу документообігу
та контролю апарату райдержадміністрації – Розгон Р.А.
На розгляд комісії винесено 5 розпоряджень райдержадміністрації щодо
приведення їх у відповідність до Конституції та законодавства України.
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області
звернуто увагу на Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській
області звернуто увагу на необхідність активізації роботи щодо перегляду
нормативно-правових актів, які були видані райдержадміністрацією у період
з 2000 по 2015 роки на предмет їх відповідності діючому законодавства
та Конституції України.
Проект розпорядження «Про визначення підприємства (організації)
для здійснення функцій робочого органу з перевезення пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування» після
отримання висновку від Державної регуляторної служби України
рекомендовано направити для попереднього розгляду до Головного
територіального управління юстиції у Черкаській області.
Голова комісії – Дубовий О.В. погодився із рекомендаціями представника
Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
та закцентував увагу на необхідності активізації роботи щодо перегляду
зазначених розпоряджень.
Поряд з цим, в ході засідання, надано обґрунтовані відповіді на запитання
членів комісії.
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Фоторепортаж засідання комісії з перегляду нормативно-правових актів
Лисянської районної державної адміністрації 21.06.2018.

26.06.2018
Відділ державної реєстрації нормативноправових актів Управління державної
реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
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