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Черкаська районна
державна адміністрація
вул. В’ячеслава Чорновола, 157,
м. Черкаси,
Черкаська область, 18003
Про повернення нормативного правового акта після державної
реєстрації
Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ)
повертає розпорядження Черкаської районної державної адміністрації
Черкаської області від 24 травня 2021 року № 170 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких розпоряджень Городищенської районної державної
адміністрації», зареєстроване «&:т»
&■£ 2 О троку за №
іЛЛЛ'.
Одночасно повідомляємо, що відповідно до абзацу четвертого пункту 2
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про
затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств, інших органів виконавчої влади» (із змінами) органи виконавчої
влади повинні не допускати випадків направлення на виконання нормативноправових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані
в установленому законодавством порядку.
Додаток: на^Д арк. в 1 прим.
Начальник відділу державної
реєстрації нормативно-правових
актів Центрального
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Київ)
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ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24 травня 2021 року
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Відповідно до статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року
№ 731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади”, з метою
приведення нормативно-правових актів у відповідність у зв’язку
з реорганізацією Городищенської районної державної адміністрації:
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Визнати такими, що втратили чинність, наступні розпорядження
Городищенської районної державної адміністрації:
від 01 грудня 2014 року № 257 “Про затвердження Регламенту Центру
надання адміністративних послуг Городищенської районної державної
адміністрації”, зареєстроване в Городищенському районному управлінні
юстиції 24 грудня 2014 року за № 4/196;
від 05 листопада 2015 року № 251 “Про внесення змін до розпорядження
районної державної адміністрації від 01 грудня 2014 року № 256 “Про
затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг
Городищенської
районної
державної
адміністрації'”, , зареєстроване
в Городищенському районному управлінні юстиції 17 листопада 2015 року
за№ 1/197;
від 22 лютого 2016 року № 52 “Про затвердження умов конкурсу
з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого
органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які
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не виходять за межі району”, зареєстроване в Городищенському
районному управлінні юстиції 01 березня 2016 року за № 1/198;
від 18 жовтня 2018 року № 254 “Про внесення змін до Регламенту 4
Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації”,
зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській
області ЗО жовтня 2018 року за № 44/1781;
від 27 березня 2020 року № 74 “Про затвердження Умов конкурсу
з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території Городищенского району”,
зареєстроване в Центральному міжрегіональному управлінні ^Міністерства
юстиції (м. Київ) 07 квітня 2020 року за № 69/72.
2. Відділу юридичного забезпечення та запобігання і виявлення корупції
апарату Черкаської районної державної адміністрації забезпечити подання
цього розпорядження на державну реєстрацію до Центрального
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) в установленому
законом порядку.
3. Це розпорядження набирає чинності з моменту оприлюднення.
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Валерія БАНДУРКО

