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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, А ТАКОЖ ІНШИХ ОРГАНІВ, АКТИ ЯКИХ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ
до Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в о р 
ганах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
24 червня 2009 року № 630 (із змінами).»;
підпункт 8.12.2 викласти в такій редакції:
«8.12.2. З а результатами перевірок складається акт, який підписується членами
комісії, доводиться під підпис керівнику органу військового управління (структур
ного підрозділу), що перевірявся, та надається п исьм ова доповідь заступнику
Міністра оборони України (згідно з розподілом обов’язків).».
Тимчасово виконуючий обов’ язки
начальника Відділу по роботі з громадянами
та доступу до публічної інформації
М іністерства оборони України

Ю. Г. АНАНЧЕНКО

реєстраційний код:

77279/2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.05.2015

м. Київ

№ 172

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 червня 2015 року за № 633/27078

І £71 І Про визнання таким,
1
1 що втратив чинність,
наказу Державної служби України
з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
від 13 грудня 2005 року № 943
Відповідно до частини другої статті 119 Повітряного кодексу України та абзацу
третього пункту 2 постанови Кабінету М іністрів України від 28 грудня 1992 року
№ 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-пра
вових актів м іністерств та інших органів виконавчої влади»
НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держ авної служби України з на
гляду за забезпеченням безпеки авіації від 13 грудня 2005 року № 943 «Про затвер
дження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітря
ними суднами в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня
2005 року за № 1588/11868 (із змінами).
2. Державній авіаційній службі України забезпечити:
1) подання цього наказу в установленом у порядку на державну реєстрацію
до М іністерства ю стиції України;

