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Про діяльність дозвільних центрів  
в Запорізькій області 

 

 
 
 Керуючись ст. 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", 
Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" 
(далі - Закон), за результатами проведення семінару - навчання з 
експериментального впровадження положень Закону, що відбувся у 
м. Бердянськ, з метою системного аналізу результативності діяльності центрів з 
видачі документів дозвільного характеру, підвищення рівня якості 
функціонування дозвільної системи в Запорізькій області: 

1. Головам райдержадміністрацій: 
1.1. забезпечити надання інформації щодо діяльності центрів з видачі 

документів дозвільного характеру до головного управління економіки 
облдержадміністрації, щовівторка за формою 1, що додається; 

1.2. забезпечити надання інформації щодо діяльності центрів з видачі 
документів дозвільного характеру до головного управління економіки 
облдержадміністрації, щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, за 
формою 2, що додається; 

1.3. інформувати головне управління економіки облдержадміністрації про 
кадрові та організаційні зміни в центрах з видачі документів дозвільного 
характеру в десятиденний термін із моменту їх настання; 

1.4. забезпечити, відповідно до вимог ст. 8 Закону, оновлення інформації 
щодо переліків об’єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, 
переліку будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть 
бути надані в оренду на території району, для розміщення на веб-сайті 
облдержадміністрації. Інформацію надавати до головного управління 
економіки облдержадміністрації щоквартально до 5 числа наступного місяця за 
звітним кварталом за формою 3, що додається. 

2. Рекомендувати міським головам міст обласного значення та міському 
голові міста Дніпрорудне забезпечити виконання підпунктів 1.1., 1.2. цього 
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розпорядження та розміщення інформації, яка визначена підпунктом 1.3 цього 
розпорядження на відповідних офіційних веб-сайтах. 

3. Запропонувати територіальним органам центральних органів 
виконавчої влади в разі внесення змін до законодавчих і нормативно-правових 
актів, які регламентують діяльність дозвільного органу, в п’ятиденний термін 
вносити необхідні корективи до інформаційних карток і повідомляти 
адміністратора дозвільного центру відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці. 

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації узагальнювати 
отриману інформацію та щочетверга інформувати Державний комітет України з 
питань регуляторної політики та підприємництва. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Сіна О.Ч.  
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації              Є.А.Червоненко 


