
 
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 

 

24.03.2006                                          
 № 136 

 
Про План заходів щодо реалізації 
державної регуляторної політики на 
2006 рік у Запорізькій області 

 

 
 
 Керуючись Законом України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 13-р “Про затвердження плану 
заходів щодо реалізації державної регуляторної політики на 2006 рік” та на 
виконання п. 1.3 розділу 4 рішення Запорізької обласної ради від 18.01.2005 
№ 31 “Про Комплексну програму розвитку малого підприємництва в 
Запорізькій області на 2005-2006 роки”: 
 1. Затвердити План заходів щодо реалізації державної регуляторної 
політики на 2006 рік у Запорізькій області (надалі – План), що додається. 
 2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, головам 
райдержадміністрацій: 

2.1. проаналізувати стан реалізації та виконання вимог Закону, у разі 
необхідності вжити заходів щодо підвищення якості підготовки аналізу 
проектів регуляторного впливу згідно з вимогами статей 4, 5, 8, 9 Закону та 
підготовки звітів про відстеження результативності регуляторних актів згідно з 
вимогами статей 10, 26 Закону; 

2.2. забезпечити неухильне виконання Плану та щоквартально до 27 
числа останнього місяця кварталу надавати до головного управління економіки 
облдержадміністрації інформацію про стан його виконання. 

3. Головному управлінню економіки облдержадміністрації:  
3.1. визначити необхідний розмір фінансування заходів, зазначених у 

пункті 2 Плану;  
3.2. в установленому порядку внести зміни до Комплексної програми 

розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2005-2006 роки, яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 18.01.2005 № 31, в частині 
обсягів та напрямів фінансування. 
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 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Запорізької області 
розробити і здійснити заходи щодо реалізації державної регуляторної політики 
на 2006 рік.  
 5. Запропонувати представництву Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області надавати до 
головного управління економіки облдержадміністрації інформацію про стан 
виконання пункту 3 Плану в строки, що зазначені в підпункті 2.2 цього 
розпорядження.  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Перший заступник голови     
обласної державної адміністрації                                                                 О.Ч.Сін 
 
 
 
 
 


