
Перелік 
актів Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, 

прийнятих за січень місяць 2014 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  7 
1 Департамент 

промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

10.01.2014 
№ 01-осн. 

Про затвердження графіку 
особистих прийомів 
громадян 

Затвердження графіку 
проведення особистих 
прийомів громадян 
керівництвом Департаменту  
 

 

2 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

10.01.2014 
№ 02-осн. 

Про визначення 
спеціального місця в 
Департаменті для роботи 
запитувачів з документами 

Визначення спеціальних місць 
в Департаменті для роботи 
запитувачів з документами чи 
їх копіями та отримання форм 
запитів на інформацію. 
 

 

3 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

10.01.2014 
№ 03-осн. 

Про упорядкування та 
поліпшення роботи зі 
зверненнями громадян 

Визначено осіб на яких 
покладено відповідальність за 
організацію роботи зі 
зверненнями громадян, та 
введення діловодства за 
зверненнями та забезпечення 
оперативного контролю за 
дотриманням термінів 
розгляду звернень громадян. 
 

 

4 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

10.01.2014 
№ 04-осн. 

Про  використання та 
збереження печаток і 
штампів 

Визначено осіб на яких 
покладено відповідальність за 
використання та збереження 
печаток і штампів 
 

 

5 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

11.01.2014 
№ 05-осн. 

Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад 
державних службовців в 
Департаменті 

Затвердження Порядку 
проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад 
державних службовців в 
Департаменті. 
 

 



6 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

12.01.2014 
№ 06-осн. 

Про затвердження Порядку 
опрацювання та розгляду 
запитів щодо надання 
публічної інформації в 
Департаменті  

Затвердження Порядку 
опрацювання та розгляду 
запитів на інформацію, 
визначення відповідальної 
посадової особи з питань 
організації розгляду запитів та 
її основних обов’язків. 
 

 

7 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

12.01.2014 
№ 07-осн. 

Про затвердження 
Положення про систему 
обліку публічної інформації, 
яка знаходиться у 
розпорядженні 
Департаменту 

Затверджено Положення про 
систему обліку публічної 
інформації, яка знаходиться у 
розпорядженні Департаменту. 

 

8 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

12.01.2014 
№ 08-осн. 

Про затвердження Порядку 
проведення іспиту 
кандидатів на заміщення 
вакантних посад державних 
службовців в Департаменті 

Затвердженно порядок 
проведення іспиту кандидатів 
на заміщення вакантних посад 
державних службовців в 
Департаменті та Перелік 
питань. 
 

 

9 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

17.01.2014 
№ 09-осн. 

Про план роботи з кадрами, 
підготовки кадрового 
резерву та забезпечення 
виконання вимог чинного 
законодаства з питань 
держаної служби та засад 
запобігання та протидії 
корупції департаменту у 
2014 році. 

Визначення та затвердження 
основних заходів, 
спрямованих на забезпечення 
кадрової роботи в 
департаменті згідно з чинним 
законодавством з питань 
державної служби та засад 
запобігання і протидії корупції 
у 2014 році. 
 

 

10 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

17.01.2014 
№ 10-осн. 

Про затвердження графіку 
відпусток на 2014 рік 

Затвердження графіку надання 
відпусток працівникам 
Департаменту на 2014 рік. 
 

 

11 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

23.01.2014 
№ 11-осн. 

Про проведення у 2014 році 
щорічної оцінки виконання 
державними службовцями 
департаменту покладених на 
них обов’язків і завдань за 
2013 рік 

Затвердження плану заходів 
щодо підготовки і проведення 
щорічної оцінки та графіку 
проведення співбесід. 

 



12 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

27.01.2014 
№ 12-осн. 

Про делегування до складу 
КСС 

Визначення та затвердження 
складу КСС 

 

13 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

27.01.2014 
№ 13-осн. 

Про поліпшення стану 
виконавської дисципліни та 
вжиття заходів щодо 
посилення контролю за 
виконанням документів 

Визначено осіб на яких 
покладена відповідальність по 
контролю стану виконавської 
дисципліни 

 

14 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

27.01.2014 
№ 14-осн. 

Про матеріальне 
стимулювання працівників 
Департаменту 

Затвердженно Положення про 
матеріальне стимулювання 
працівників Департаменту. 
 

 

15 Департамент 
промисловості та розвитку 
інфраструктури 

Наказ 
з основної 
діяльності 

28.01.2014 
№ 15-осн. 

Про упорядкування роботи з 
інформування керівництва 
облдержадміністрації 

Визначено осіб на яких 
покладена відповідальність по 
інформуванню керівництва 
облдержадміністрації 
 

 

 
 
Заступник начальника Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації                                                                                                                                        Р.А. Пісарев______ 
           (найменування посади керівника)                                                                  (підпис)                                                 (ініціали, прізвище) 
 
«___»   ____________   2014 року                                                             М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степанюк 239 92 46 


