
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 17.08.05 № 236                                                                м.Ужгород

Про організацію Офісу з видачі
документів дозвільного характеру

Для  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  від  8  серпня  2005  року  №  321-р  „Про  першочергові  заходи
щодо  поліпшення  стану  справ  із  прискореного  перегляду  регуляторних
актів  та  вдосконалення  реєстраційної  і  дозвільної  процедури”  та
доручення  Президента  України  від  01.06.2005  р.  №1-1/444  щодо
вдосконалення  процедури  видачі  документів  дозвільного  характеру
шляхом  запровадження  принципу  організаційної  єдності,  провести
необхідну  підготовчу  роботу  по  організації  діяльності  Офісу  з  видачі
документів дозвільного характеру, а саме:

1. Підготувати перелік документів дозвільного характеру, що видаються
міськими  органами  влади  та  місцевими  дозвільними  органами,
забезпечити  перегляд  дозвільних  актів,  не  передбачених  законом,
недоцільних та необґрунтованих.

Овсяніков О.Г., Маріненко Є.С.,
Попп Ю.М.
До 23 серпня 2005 р.

2. Провести  розрахунок  видатків,  пов’язаних  із  забезпеченням
ефективного  функціонування  Офісу  з  видачі  документів  дозвільного
характеру,  з  метою  передбачення  у  міському  бюджеті  необхідних
коштів на 2006 рік.

Турховська А.І.
До 25 серпня 2005 р.

3. Утворити  у  складі  управління  економіки  структурний  підрозділ  на
правах  відділу  з  двома  штатними  одиницями  -  Офіс  з  видачі
документів дозвільного характеру у складі двох адміністраторів. 

Внести  зміни  до  штатного  розпису  виконавчих  органів  міської  ради  з
наступним затвердженням на сесії міської ради.

Воловар М.В.
До 1 вересня 2005 р.



4. Підготувати та  винести  на  розгляд  виконкому  проекти:  рішення  щодо
створення  Офісу,  Положення  про  адміністратора  (посадову  особу
міської  ради,  яка  організовує  видачу  суб’єктам  господарювання
документів  дозвільного  характеру  за  принципом  організаційної
єдності)  та  Положення  про  порядок  взаємодії  адміністратора  з
міськими  дозвільними  органами,  суб’єктами  господарювання  та
центральним органом  виконавчої  влади,  який  забезпечує  реалізацію
державної політики у сфері підприємництва.

Маріненко Є.С., Овсяніков О.Г.
До 26 серпня 2005 р.

5. Вишукати  кошти  та  здійснити  матеріально-технічне  обладнання
робочих приміщень Офісу з видачі документів дозвільного характеру.

Турховська А.І., Вербич В.В.,
Білецький О.Г.
Серпень - вересень 2005 р.

6. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступників
міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


