
1шту|вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н1стРАц1я
хАРк!всько1 оБлАст!

РозпоРядж[ння

9уч|в

!1ро п|дсумки роботи
{уц1вського м!ськрайонного
управл!ння гост иш!| {арк!всько|
област1 за ! п1вр!яня 2015 року

Ё!дпов1дно до статей 6,39 3акону }ща!ни <|{ро м!сцев! дер;<авн!
адм[н|страц!|>, |1ерспективного плану (основних напрямк!.в) д!яльност!
9уц!всько| районно! дер>кавно! адм!н|сщаш1| {арк1всько! област1 на 2015 р1к'
затверд}(еного розпорядженням голови районно! дерхавно| адм|н|страц|] в1д

26.12.2014 }'!!: 886 к|!ро затвердхення |[ерспективного плану (основних
напрямк1в) А|яльност| 9уц!всько! районно! державно| адм!н[страц|| {арк!всько!
област[ на 2015 р!о (1з зм1нами), |1олохення про районн1, рйонн| у м!стах,
м1ськ| (м|ст обласного знавення), м!жрйонн1 управл|ння *остиц{|,

затвердженого наказом й1н|стерства гостит.11! !кра!ни в1д 2з.06.201\,
вр{|хов}'}очи р[гпення колег!] районно1 державно| адм|н[страц|!

в|д 25 серпня 2015 роц:
1.Рекомендувати 9уц!вському м!ськрайонному управл!нню юстиц|}

)(арк|всько! област| (флка €.Б.):
1.1. |{родовхити в)киття вичерпних заход1в щодо забезпечення

без)ъцовного дощимання щаф!к!в особистого прийому щомадян, дн|в прийому

у приймальн! з н4цанн'{ безотштатно| первинно! правово] допомоги, сгворено{ при

рйо+ш|й державн!й адтл!йсрац1!, надання свосчасних в]дпов|дей на звернення

щомадян' в!дпов1дно до вимог чинного законодавства' зд|йснення дистанц1йно1
правово] допомоги.

1.2. |{роводити правову експертизу нормативно-пРавових акт1в, що
{1ода|оться на державну ресстрац}о' та не допускати дер;кавно! реесщац1|
ноРмативно-пРавових акт1в, виданих суб'сктами нормотворення з поРу1{1енням

законодавства' або як1 не пйлягаготь дер>кавн|й ресстраш|!.
1.3.3абезпечити неухильне виконання заход|в щодо г1опередхення та

проф|лактики корупц|йних правопору1{1ень в . аларат1 {уц|вського
м|ськрайонного 1.правл|ння тостиц[! {арк|всько] област| та його структурних
п[дрозд|л[в'

|.4. 8исв!тл:овати у засобах масово| |нформац!! результати роботи
{угу|вського м!ськрайонного управл1ння тостиц|! {арк!всько] област1 щодо
н4цаглл:я безогьтатно! первштно| щавовот допомоги та можливост! зд|йснент:я

дистанц!йно! правово| допомоги.
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1.5. 3абезпечити дощимання вимог чинного законодавства при ресстрац!!
акт|в цив!льного стану в!дд|лом державно} рессрац!] акт!в цив1льного стану по
м|сту 9угусву та 9угу!вському району реестрац!йно! служби т{уц|вського

м|ськрайонного управл!ння тостиц!| у [арк!вськ|й област!'
1.6. 3абезпечити дощимання вимог чинного законодавства дер)кавними

ресстРаторами реестрац1йно! слухби 9угу!воького м!ськрайонного управл!ння
юстиш!| 1арк|всько] област! л|л нас ресстраш!| речових прав на нерухоме майно
щодо терм|н!в зд|йснення дерт<авно! реестрац|!.

!.7.3абезпечити не}хильне виконання в!дд|лом державно] виконавчо1
служби чугу!ъського м|сьч;айонного управл|ння тостиц!| {арк!всько1 обдаст1
заход1в з примусового виконання р1тпень суд|в, 1нлпих орган1в (посадових ос1б)
про стягнення ал!мент|в' колпт|в на користь дерхавного бтодэкец, в тому нисл|
в !нтересах |!енс|йного фонду !кра!ни, заборгованост1 по зароб1тн!й плат! та
|н1]]их виплатах' пов язаних 1з трудовими правов1дносинами.

|.8.8жити '}аходи щодо зменшення к!лькос:| невиконаних в!дд|лом
дер;кавно! виконавно1 служби 9угу|вського м1сьчайонного управл!ння тостиц!|
{арк[всько! област| р!тпень суд|в, !нтпих орган!в (посадових ос|б).

2. контроль за виконан}1'1м розпорядження покласти на пер1лого
застпника голови районно! дерэкавно! адм1н!страц|| Барже':нова 10.1(.

голова районно1 дерясавно!
адм|н|страц|! €.о. коРол!ок


