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Кременчук 

Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких розпоряджень голови  

Кременчуцької районної державної 

адміністрації 

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, частин шостої, сьомої та десятої  статті 12 Закону України  “Про 

адміністративні послуги”,  постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 

2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання 

адміністративних послуг” та з метою створення доступних та зручних умов для 

реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб щодо отримання адміністративних послуг, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р “Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг”, з метою спрощення процедур надання 

адміністративних послуг та поліпшення їх якості в районі, створення для 

громадян і суб’єктів господарської діяльності зручних умов при отриманні 

адміністративних послуг: 

 

 1. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови 

Кременчуцької районної державної адміністрації:  

 від  05 грудня 2013 року  № 342 “Про затвердження Положення про 

центр надання адміністративних послуг при Кременчуцькій районній  



 

2 

державній адміністрації”, зареєстроване в Кременчуцькому районному 

управління юстиції 06 грудня 2013 року за № 15/216; 

 від  19 грудня 2014 року № 293 “Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних 

послуг при Кременчуцькій районній державній адміністрації”, зареєстроване в  

Кременчуцькому районному управління юстиції 22 грудня 2014 року за           

№ 13/229.  

 

 2. Сектору з юридичних питань, мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами апарату Кременчуцької районної державної 

адміністрації (Олексієнко О.В.) протягом п’яти робочих днів подати це 

розпорядження на державну реєстрацію до Кременчуцького районного 

управління юстиції відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 

1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами) та спільно з 

відділом з питань організації діяльності центру надання адміністративних 

послуг  Кременчуцької районної державної адміністрації (Тимошенко Ю.О.) 

після реєстрації оприлюднити це розпорядження у засобах масової інформації. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 

опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

Виконуючий обов’язки голови 

Кременчуцької районної  

державної адміністрації       О. ТЮТЮННИК  

 

 


