
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

17.03.2005                                          
 № 79 

 
 
 
Про перегляд нормативно-правових 
актів Запорізької обласної  
державної адміністрації 
 
 
 
 

Відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
зменшення регуляторного навантаження на суб'єктів господарювання та 
недопущення існування економічно неефективних та недоцільних 
нормативно-правових актів Запорізької обласної державної адміністрації: 

 
 1. В місячний  термін провести  обговорення   з   широким   колом   
суб'єктів   господарювання,   громадянами   та   їх об'єднаннями 
Запорізької області з метою визначення сфер регулювань регіонального 
рівня,   які   спричинюють   найбільше   регуляторне   навантаження   і   які   
потребують термінового перегляду щодо приведення їх у відповідність 
до принципів державної регуляторної політики. 
 
  2. Скласти в тижневий термін після проведеного громадського 
обговорення перелік нормативно-правових актів облдержадміністрації, які 
є чинними у визначених сферах регулювань. 
 
  3. При складанні такого переліку визначити окремим переліком ті 
нормативно-правові акти, які потребують негайного скасування, з 
подальшим його поданням до голови облдержадміністрації для прийняття 
остаточного рішення. 
 
  4. Заступнику голови облдержадміністрації Сіну О.Ч. подати до 
25.03.2005 на затвердження  склад  робочої  групи,  яка  буде  
забезпечувати  перегляд  нормативно-правових актів згідно з переліком, 
визначеним в пункті 2 цього розпорядження. При створенні    робочої    
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групи    з    перегляду    нормативно-правових    актів    Запорізької 
облдержадміністрації (далі - робоча група) врахувати необхідність залучення 
не менш як половини представників суб'єктів господарювання, їх 
об'єднань, наукових установ від загального складу цієї робочої групи, а 
також необхідність залучення до перегляду нормативно-правових    актів     
представників  Запорізького   обласного     управління     юстиції та 
представництва  Державного   комітету  України   з   питань  регуляторної  
політики та підприємництва в Запорізькій області. 
 

5. Заступнику голови облдержадміністрації Сіну О.Ч. подати до  
04.05.2005 на розгляд робочої групи перелік нормативно-правових актів, 
визначений в пункті 2 цього розпорядження, з подальшим забезпеченням 
їхніми повними текстами. 

 
 6. Робочій групі в тримісячний термін з дня отримання переліку 
нормативно-правових актів провести експертизу за трьома критеріями: 
відповідності вимогам актів вищої   юридичної   сили   та   компетенції 
облдержадміністрації; економічної доцільності, необхідності та 
обґрунтованості існування нормативно-правових актів; відповідності 
принципам державної регуляторної політики, звернувши особливу увагу  на 
їхню економічну ефективність та позитивність для суб'єктів господарювання 
і громадян. Встановити, що у разі розбіжностей в поглядах членів робочої 
групи щодо включення нормативно-правових актів до того чи іншого 
переліку, визначених в пункті 7 цього розпорядження, остаточне рішення 
приймається більшістю від загального складу робочої групи. У випадку, 
коли голоси розділились порівну, прийнятим є рішення, за яке голосував 
голова робочої групи. 
 

7. За наслідками експертизи робочій групі подати голові 
облдержадміністрації три переліки  нормативно-правових  актів:   які  
потребують  негайного  скасування;  в  які необхідно вносити певні зміни та 
доповнення; які відповідають критеріям, встановленим в пункті 6 цього 
розпорядження. 

 
 8.Юридичному відділу апарату обласної державної адміністрації 
 в тижневий термін з дня подання переліку актів, які потребують   
негайного   скасування,   підготувати   відповідний   проект  розпорядження 
облдержадміністрації. 
 
 9. В тримісячний термін з дня подання таких переліків робочій 
групі подати пропозиції голові облдержадміністрації у вигляді проектів 
розпоряджень щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів 
облдержадміністрації, визначених в пункті 7 цього розпорядження. 
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10. Керівнику апарату облдержадміністрації Левченку В.І. вирішити 
організаційні та технічні питання щодо роботи та функціонування робочої 
групи. 

 
11.  Головам   райдержадміністрацій   забезпечити   перегляд   своїх   

нормативно-правових актів відповідно до вимог цього розпорядження з 
інформуванням заступника голови облдержадміністрації Сіна О.Ч. в 
тримісячний термін з дня прийняття цього розпорядження про склади 
відповідних робочих груп з перегляду нормативно-правових актів 
райдержадміністрацій. 

 
12. Рекомендувати міським радам в Запорізькій області запровадити 

перегляд своїх нормативно-правових актів, розпоряджень міських голів, 
нормативно-правових актів виконавчих органів міських рад на 
відповідність принципам законності, державної регуляторної політики та 
з метою недопущення існування економічно неефективних та недоцільних 
нормативно-правових актів. 

 
13.  Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного 

оприлюднення. Керівнику  апарату  облдержадміністрації Левченку   В.І.   в  
триденний  термін  з  дня прийняття цього розпорядження забезпечити його 
офіційне оприлюднення. 

 
14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

першого заступника голови облдержадміністрації Головка А.І. 
 

 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації 

 
Ю.А. Артеменко 

 
 
 
 
 
 
 

 


