
 

 

Додаток 1 

до інформації про роботу  

Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції                                                                                                                                                                                                                                  

(м.Івано-Франківськ)  

з питань державної реєстрації  

нормативно-правових актів  

за лютий 2020 року 

Південно-Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) протягом лютого 2020 року 

зареєстровано нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян та включені до 

Державного реєстру нормативно-правових актів 

№ 

з/п 

Дата 

держаної 

реєстрації 

Номер акта 

за 

державним 

реєстром 

Назва органу, що видав 

нормативно-правовий 

акт 

Назва документа Набрання чинності 

1. 04.02.2020  16/25 
Хотинська районна 

державна адміністрація  

Розпорядження від 20.01.2020 року № 26-р 

«Про затвердження Переліку видів 

громадських робіт» 

з моменту офіційного 

опублікування 

2. 04.02.2020  17/26 Департамент фінансів 

Івано-Франківської 

обласної державної 

Наказ від 29.01.20120 р. № 6 «Про внесення 

змін до Розміру фактичних норм витрат на 

копіювання або друк документів, що 

з моменту офіційного 

опублікування 



2 

 

адміністрації надаються за запитом на інформацію» 

3. 07.02.2020  18/27 

Департамент соціального 

захисту населення 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

Наказ від 03.02.2020 року №21-од «Про 

внесення змін до наказу департаменту 

соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації від 30 вересня 2013 

року №85-од 

з моменту офіційного 

опублікування 

4. 10.02.2020  19/28 
Лановецька районна 

державна адміністрація  

Розпорядження від 31.01.2020 року № 29-од  

«Про організацію громадських робіт у 2020 

році» 

Перелік видів громадських робіт на 2020 рік  

з моменту офіційного 

опублікування 

5 10.02.2020  20/29 
Лановецька районна 

державна адміністрація  

Перелік роботодавців, за участю яких 

планується організація громадських робіт у 

2020 році, затверджений розпорядженням 

Лановецької РДА від 31.01.2020 року №29-од 

з моменту офіційного 

опублікування 
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6 19.02.2020 21/30 
Бучацька районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 04.02.2020 року № 34-од  

«Про організацію громадських робіт у 2020 

році» 

Перелік видів громадських робіт на 2020 рік 

з моменту офіційного 

опублікування 

7 19.02.2020 22/31 
Бучацька районна 

державна адміністрація 

Перелік роботодавців, за участю яких 

планується організація громадських робіт у 

2020 році, затверджений розпорядженням 

Бучацької РДА від 04.02.2020 року №34-од 

з моменту офіційного 

опублікування 

8 21.02.2020 23/32 

Департамент культури 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації 

Наказ від 12.02.2020 року №21 «Про 

затвердження Положення про конкурс 

фортепіанних ансамблів мистецьких шкіл 

Закарпатської області» 

з моменту офіційного 

опублікування 
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9 24.02.2020 24/33 
Рожнятівська районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 17.02.2020 року №32 

«Про визнання таким, що втратило чинність 

розпорядження районної державної 

адміністрації від 10.06.2015 р. №129» 

з моменту офіційного 

опублікування 

10 24.02.2020 25/34 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Івано-

Франківської обласної 

державної адміністрації 

Наказ від 19.02.2020 року №7 «Про внесення 

змін до Порядку використання коштів 

обласного бюджету на виконання заходу 

комплексної програми розвитку 

агропромислового комплексу  та сільських 

територій Івано-Франківської області на 

2016-2020 роки. 

«Підтримка селекції та насінництва в 

рослинництві» 

з моменту офіційного 

опублікування 

11 26.02.2020 26/35 
Тернопільська обласна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 19.02.2020 № 98/01.02-01 

«Про затвердження Положення про 

ініціювання та подання проектів 

«Всеукраїнського громадського бюджету» в 

Тернопільській області і проведення 

з моменту офіційного 

опублікування 
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електронного голосування» 

12 26.02.2020 27/36 
Коломийська районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 18.02.2020 року №60 

«Про затвердження Положення про «гарячу» 

телефонну лінію районної державної 

адміністрації» 

з моменту офіційного 

опублікування 

13 26.02.2020 28/37 
Коломийська районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 18.02.2020 року №61 

«Про затвердження Положення про телефон 

довіри районної державної адміністрації» 

з моменту офіційного 

опублікування 

14 26.02.2020 29/38 
Коломийська районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 18.02.2020 року №62 

«Про затвердження Порядку організації та 

проведення особистого прийому громадян 

керівництвом Коломийської районної 

державної адміністрації» 

з моменту офіційного 

опублікування 
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15 26.02.2020 30/39 
Надвірнянська районна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 14.02.2020 року №41 

«Про організацію громадських та інших 

робіт тимчасового характеру в районі на 2020 

рік» 

Перелік видів громадських та інших робіт 

тимчасового характеру на 2020 рік 

з моменту офіційного 

опублікування 

16 26.02.2020 31/40 
Надвірнянська районна 

державна адміністрація 

Перелік роботодавців району, у яких будуть 

організовуватись громадські та інші роботи 

тимчасового характеру, затверджений 

розпорядженням від 14.02.2020 року №41 

з моменту офіційного 

опублікування 

17 26.02.2020 32/41 
Сокирянська районна 

державна адміністрація 

Розпорядждення від 19.02.2020 року №60-р 

«Про затвердження умов конкурсу з 

перевезенням пасажирів автомобільним 

транспортом на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі території Сокирянського 

району» 

з моменту офіційного 

опублікування 
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18 26.02.2020 33/42 

Департамент фінансів 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

Наказ від 20.02.2020 року №5/од «Про 

затвердження Порядку витрат на копіювання 

або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, розпорядником якої 

є департамент фінансів Тернопільської 

обласної державної адміністрації та їх 

Розміру» 

Порядок відшкодування фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є департамент фінансів 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації 

з моменту офіційного 

опублікування 

19 26.02.2020 34/43 

Департамент фінансів 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

Розмір фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником якої є 

департамент фінансів Тернопільської 

обласної державної адміністрації, 

затверджений наказом департаменту 

фінансів Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 20.02.2020 №5/од 

з моменту офіційного 

опублікування 
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20 28.02.2020 35/44 
Чернівецька обласна 

державна адміністрація 

Розпорядження від 19.02.2020 року №159-р 

«Про внесення змін до розпорядження 

обласної державної адміністрації від 

23.05.2018 року №468-р» 

Розмір витрат на копіювання або друк 

документів,що надаються за запитом на 

інформацію, розпорядником якої є 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

з моменту офіційного 

опублікування 

21 28.02.2020 36/45 
Чернівецька обласна 

державна адміністрація 

Порядок відшкодування фактичних витрат на 

копіювання або друк документів, що 

надаються за запитом на інформацію, 

розпорядником якої є Чернівецька обласна 

державна адміністрація, затверджений 

розпорядженням Чернівецької обласної 

державної адміністрації від 23.05.2018 року 

№468-р ( в редакції розпорядження обласної 

державної адміністрації від 19.02.2020 року 

№159-р) «Про внесення змін до 

розпорядження обласної державної 

адміністрації від 23.05.2018 року №468-р» 

з моменту офіційного 

опублікування 
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