
Перелік 
актів Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, 

прийнятих за грудень місяць 2013 року 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
суб’єкта нормотворення 

Вид 
розпорядчого 

документа 

Дата 
прийняття 

акта та його 
номер 

Повна назва акта Короткий замість акта, що розкриває 
суть його правового регулювання Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Департамент 

промисловості та розвитку 
інфраструктури 
 

Наказ 
з основної 
діяльності 

02.12.2013 
№ 72-осн. 

Про створення робочої групи з 
коригування мобілізаційного 
плану 

Було створено робочу групи з 
коригування мобілізаційного 
плану  

 

2 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

03.12.2013 
№ 73-осн. 

Про роботу з мобілізаційними 
документами з грифом «Для 
службового користування» 

Було затверджено список 
працівників, які допускаються до 
роботи з документами 
мобілізаційного характеру з 
грифом «Для службового 
користування» літер «М» 

 

3 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

05.12.2013 
№ 74-осн. 

Про затвердження Положення 
про експертну комісію 

Було затверджено та введено в дію   
Положення про експертну комісію 

 

4 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

05.12.2013 
№ 75-осн. 

Про затвердження Інструкції з 
діловодства  
 

Була затверджена та введена в дію 
Інструкція з діловодства 

 

5 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

06.12.2013 
№ 76-осн. 

Про перенесення робочих днів 
 

З метою створення сприятливих 
умов для святкування 1 січня – 
Нового року та 7 січня – Різдва 
Христового, а також для 
раціонального використання 
робочого часу, було затверджено 
перенесення робочих днів  

 

6 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

06.12.2013 
№ 77-осн. 

Про чергування у святкові дні З метою забезпечення готовності 
Департаменту до вирішення, у разі 
необхідності, службових питань та 
з метою запобігання виникнення 
надзвичайних ситуацій під час 
проведення новорічних свят з 
31.12.2013 по 07.01.2014 року, 
установлено чергування  
 

 



7 
 

Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

06.12.2013 
№ 78-осн. 

Про затвердження посадових 
осіб, які відповідають за 
взаємодію 
облдержадміністрації та 
відповідного територіального 
органу міністерств, інших 
центральних органів 
виконавчої влади відповідно до 
галузевого спрямування та 
форм надання інформації 
 

Було затверджено список 
посадових осіб, які відповідають за 
взаємодію облдержадміністрації та 
відповідного територіального 
органу міністерств, інших 
центральних органів виконавчої 
влади відповідно до галузевого 
спрямування та форм надання 
інформації 

 

8 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

07.12.2013 
№ 79-осн. 

Про затвердження 
відповідальної особи за 
проведення роботи з питань 
запобігання та виявлення  
корупції 
 

Було затверджено відповідальну 
особу за проведення роботи з 
питань запобігання та виявлення  
корупції 
 

 

9 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

07.12.2013 
№ 80-осн. 

Про Положення про 
відповідальну особу з питань 
запобігання та виявлення  
корупції 
 

Було затверджено Положення про 
відповідальну особу з питань 
запобігання та виявлення  
корупції 
 

 

 
 
 
 
Директор Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
обласної державної адміністрації______ 

   
 
 
 
Є.Г. Семечаєвський 
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