
чугу1вськА РАйоннА дшРх{АвнА Адм1н1стРАц1я
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РозпоРяджшння

02 /и 2/7,15 9уц|в л} ,/

11ро визнання такими' що

втратили чинн!сть' розпоряд)!(ень

голови ![уц!всько[ районно|

дерэкавно[ адм1н!страц![ в!д 13

кв1тня 2007 року ш 321; в!д 04

кв!тня 2007 року ш 288; в1д 07

липня 2007 року л} 528

1(ерутонись статтего 6, пункт|в 1 та 4 статт1 13, пункту 5 статт| |9, статей

з9, 4| 3акону )/кра|ни <|{ро м|сцев1 дерх<авн| адм|н|страц|]>>, статями 4,9, ||

3акону !кра!ни <|{ро засад|4 державно| рецляторно| пол|тики у сфер|

господарсько| д|яльност|>>, в!дпов|дно до 3акону !кра!ни <<|{ро внесення зм1н до

3акону 9кра!ни .|{ро дозв|льну систему у сфер| господарсько] д|яльност|>>,

наказу й|н|стерства економ|чного розвитку | торг|вл| )/кра!ни в|д 12 стчня

20|2 року ]\ъ 28 <|"{ро 3атвердя{ення |{оло>кення про деря{авного адм|н1стратора

! порядок його взаемод|| з рег|ональними) м|сцевими дозв1льними органами та

3а ресстрс:;;а;;о

^,2 
{ , 2//;4_ 20д-р. за {х[я

9повгтоважеиа особа органу
дерх<авгто! ре€страц1т

суб'сктами господар}овання)>' з мето}о приведення власних нормативно-



2

правових акт|в у в1дпов|дн1сть до чинного законодавства та у зв'язку з втрато}о

акту€|_пьност|:

1. Бизнати такими' що втратили чинн1сть' розпоряд}кення голови

чугу!всько| районно] дерх{авно| адм|н|страц|!: в|д 13 кв|тня 2007 року ]\ъ 321

<|{ро затвердження |{орядку взаемод|| представник|в м|сцевих дозв|льних

орган|в, як| зд!йсн}о}оть прийом суб'ект|в господар}овання в одному прим|щенн|

9угу|всько| районно| дер>кавно| адм|н|страц||>>, зареестрованого в 9угу|вському

м|ськрайонному управл|нн| тостиц!| [арк|всько] област| в|д23 кв|тня 2007 року

]ф 5/66; в!д 11 липня 2007 року ]\ъ 528 <|{ро затвердження |[орядку орган|зац1?

адм|н|стратором сп|льного обсте:кення об'скта, що проводиться м|сцевими

дозв|льними органами при видач] документ|в дозв1льного характеру)'

зареестрованого в {угу|вському м|ськрайонному управл1нн| тостиц||

)(арк|всько] област] в|д |6 липня 2007 року )\з 8/69; в|д 04 кв|тня 2007 року

]\ъ 288 <|{ро затвердження |{олох<ення про адм|н|стратора та порядок його

взасмод!] з м|сцевими дозв|льними органами, суб'ектами господар}овання та

територ|€}льним органом спец|ально уповнова)кеного органу з питань дозв1льно1

системи у сфер! господарсько| д|яльност|>>, заресстрованого в 9угу|вському

м|ськрайонному управл|нн| тостиц|| {арк1всько] област| в|д 10 кв|тня 2007 року

]чгр 4/65.

2. |-{е розпорядження набирае чинност| з дня його опубл|кування' в

громадсько-|нформац|йн|й газет| 9уц|вщини <1{расная звезда)>.

з. |{одати розпоряд}кення на дер)кавну реестрац|то до 9угу|вського

м|ськрайонного управл|ння }остиц|| {,арк|воько| област|.

4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення за]ти за собото.

|олова районно| держсавно[
адм!н|страш!| в.в. лоБоичвнко


