
 

МІНІСТЕРСТВО  ЮСТИЦІЇ  УКРАЇНИ 
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 

НАКАЗ 
 

31.01.2020                        Дніпро                           № 71/7 
 
Про затвердження Плану роботи Південно-Східного  
міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
(м. Дніпро) на І півріччя 2020 року, на 2020 рік та  
Пріоритетів роботи на 2020 рік 
 
 

На підставі Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій        
діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої        
влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань,           
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 667 та з              
метою визначення завдань на І півріччя 2020 року, на 2020 рік та пріоритетів роботи              
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) на        
2020 рік  
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити: 
1.1 План роботи Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства       

юстиції (м. Дніпро)  на  І півріччя 2020 року (додається); 
1.2 План роботи Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства       

юстиції (м. Дніпро) на 2020 рік (додається); 
1.3 Пріоритети роботи Південно-Східного міжрегіонального управління      

Міністерства юстиції (м. Дніпро)  на 2020 рік (додаються). 
2. Першому заступнику начальника Південно-Східного міжрегіонального     

управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), заступникам начальника Південно-Східного        
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), заступникам начальника        
міжрегіонального управління – начальникам Управлінь забезпечення примусового       
виконання рішень Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції       
(м. Дніпро), начальникам управлінь, відділів, секторів та головному спеціалісту з          
мобілізаційної роботи: 

2.1. Забезпечити примірниками вищезазначених документів працівників підлеглих      
підрозділів; 

2.2. Звітувати до відділу організаційної роботи, документування та контролю у         
термін до 30 червня 2020 року по факту виконання запланованих заходів на І півріччя              
2020 року; у термін до 31 грудня 2020 року – по факту виконання запланованих заходів на                
2020 рік (в паперовому та електронному вигляді) для висвітлення даної          
інформації на веб-сайті ; 

2.3 На вимогу начальника відділу організаційної роботи, документування та         
контролю надавати документи, що підтверджують виконання запланованих заходів        
Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) та        
направлення до Міністерства юстиції України відповідної звітної інформації. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 



 
В.о. начальника управління  Ольга ЗАХАРОВА 


