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Про План заходів щодо реалізації 
державної регуляторної політики в 
Запорізькій області на 2010 рік 

 

 
 
 Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» та на виконання підпункту 2.2. 
заходів Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій 
області на 2009-2010 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради 
від 26.02.2009 № 2: 
 1. Затвердити План заходів щодо реалізації державної регуляторної 
політики в Запорізькій області на 2010 рік (далі – План), що додається. 
 2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 
райдержадміністрацій забезпечити неухильне виконання Плану та щокварталу 
не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до 
Головного управління економіки облдержадміністрації інформацію про стан 
його виконання. 
 3. Головам райдержадміністрацій забезпечити: 
 3.1. подання до Головного управління економіки облдержадміністрації 
розроблених проектів регуляторних актів та аналізів їх регуляторного впливу, 
не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про 
оприлюднення відповідного проекту регуляторного акта, для розміщення на 
веб-порталі облдержадміністрації; 

3.2. подання до представництва Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області (далі - 
Представництво) інформації щодо: 

3.2.1. виконання пункту 4 Плану щопівроку не пізніше ніж до 5 числа 
місяця, що настає за звітним періодом, за формою 1; 

3.2.2. виконання пункту 6 Плану щокварталу не пізніше ніж до 5 числа 
місяця, що настає за звітним періодом, за формою 2.  
 4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити 
виконання пункту 2 та підпункту 3.2.2. цього розпорядження. 
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 5. Запропонувати Представництву подавати до Головного управління 
економіки облдержадміністрації:  

5.1. інформацію про стан виконання пункту 3 Плану та узагальнену 
інформацію щодо виконання підпункту 3.2.2. цього розпорядження щокварталу 
не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом; 

5.2. узагальнену інформацію щодо виконання підпункту 3.2.1. цього 
розпорядження щопівроку не пізніше ніж до 20 числа місяця, що настає за 
звітним періодом. 

6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації здійснювати 
координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із 
забезпеченням виконання Плану, та щокварталу до 25 числа місяця, що настає 
за звітним періодом, інформувати заступника голови облдержадміністрації 
Сіна О.Ч. про хід виконання цього розпорядження. 

7. Узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження 
надати голові обласної державної адміністрації до 30.01.2011. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Сіна О.Ч. 
 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації        О.В. Старух 
 
 


