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Передмова
Вашій

увазі

пропонується

щорічне

інформаційно-

бібліографічне видання, мета якого – ознайомити користувачів
бібліотек та жителів області з офіційними документами обласної
ради та обласної державної адміністрації, прийнятими у 2019
році.
Матеріал згрупований у два розділи:
1. Рішення сесій Хмельницької обласної ради;
2. Розпорядження

голови

Хмельницької

обласної

державної адміністрації.
У межах розділів документи розміщені в хронологічній
послідовності та за номером реєстрації. Для прискорення
пошуку документів додається алфавітно-предметний покажчик.
З повними текстами рішень та розпоряджень можна
ознайомитися у відділі краєзнавства обласної універсальної
наукової бібліотеки (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 28)
та

на

сайтах:

https://km-oblrada.gov.ua/vii-sklikannya/

(Хмельницька обласна рада); www.adm-km.gov.ua
(Хмельницька обласна державна адміністрація).
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І. Рішення сесій Хмельницької обласної ради
Двадцять четверта позачергова сесія сьомого скликання
(22 лютого 2019 року)
1. Про виконання обласного бюджету за 2018 рік:
рішення від 22 лют. 2019 р. № 1-24/2019.
Рубрика: Бюджет.
2. Про внесення змін до обласного бюджету
Хмельницької області на 2019 рік: рішення від 22 лют. 2019 р.
№ 2-24/2019.
Рубрика: Бюджет.
Двадцять п’ята сесія сьомого скликання
(21 березня 2019 року)
3. Про надання згоди про безоплатну передачу об’єктів із
державної власності у спільну власність територіальних громад
сіл, селищ, міст Хмельницької обласної ради: рішення від
21 берез. 2019 р. № 25-25/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
4. Про присвоєння Хмельницькому університету
управління та права імені Леоніда Юзькова: рішення від
21 берез. 2019 р. № 30-25/2019.
Рубрика: Освіта.
5.
Про
виконання
антикорупційної
програми
Хмельницької обласної ради на 2018 р. № 31-25/2019. Про
внесення змін до рішення Хмельницької обласної ради від
24 травня 2017 року № 56-13/2017: рішення від 21 берез. 2019 р.
№ 32-25/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
6. Про внесення змін до Положення про проведення
обласного конкурсу науково-дослідних робіт: рішення від
21 берез. 2019 р. № 33-25/2019.
Рубрика: Конкурси.
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7. Про виконання плану роботи обласної ради на 2018
рік: рішення від 21 берез. 2019 р. № 34-25/2019.
Рубрика: Структура управління.
8. Про внесення змін до обласної програми розвитку
культури і духовності на період до 2020 року: рішення від
21 берез. 2019 р. № 35-25/2019.
Рубрика: Культура.
9. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
розвитку краєзнавства у Хмельницькій області на період до 2020
року: рішення від 21 берез. 2019 р. № 36-5/2019.
Рубрика: Краєзнавство.
10. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
надання соціальних послуг центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді соціальними закладами на 2018 – 2022
роки: рішення від 21 берез. 2019 р. № 37-25/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
11. Про внесення змін до програми розвитку освіти
Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: рішення від 21 берез.
2019 р. № 38-25/2019.
Рубрика: Освіта.
12. Про внесення змін до обласної програми сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2018 – 2020 роки:
рішення від 21 берез. 2019 р. № 39-25/2019.
Рубрика: Розвиток громадянського суспільства.
13. Про хід виконання програми розвитку водного
господарства Хмельницької області на період до 2021 року:
рішення від 21 берез. 2019 р. № 40-25/2019.
Рубрика: Водне господарство.
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14. Про виконання цільової програми захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру у Хмельницькій області на 2014 – 2018
роки: рішення від 21 берез. 2019 р. № 41-25/2019.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
15. Про цільову програму захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у Хмельницькій області на 2019 – 2023 роки: рішення
від 21 берез. 2019 р. № 42-25/2019.
Рубрика: Соціальний захист. Надзвичайні ситуації.
16. Про виконання програми сприяння якісній бойовій
підготовці військової частини 3053 Національної гвардії
України, яка розташована на території Хмельницької області, на
2018 рік: рішення від 21 берез. 2019 р. № 43-25/2019.
Рубрика: Військова справа.
17. Про внесення змін до обласної програми
«Територіальна оборона на 2017 – 2020 роки»: рішення від
21 берез. 2019 р. № 44-25/2019.
Рубрика: Військова справа. Правоохоронні органи.
18. Про виконання програми впровадження державної
політики органами виконавчої влади у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів у Хмельницькій області на
2017 – 2018 роки: рішення від 21 берез. 2019 р. № 45-25/2019.
Рубрика: Казначейське обслуговування.
19. Про хід виконання програми діяльності
Хмельницького обласного контактного центру: рішення від
21 берез. 2019 р. № 46-25/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
20. Про хід виконання у 2018 році програми відновлення
та
розвитку
комунального
підприємства
«Аеропорт
Хмельницький» на 2018-2022 роки: рішення від 21 берез. 2019 р.
№ 47-25/2019.
Рубрика: Комунальні підприємства. Авіація.
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21. Про внесення змін до програми відновлення та
розвитку
комунального
підприємства
«Аеропорт
Хмельницький» на 2018 – 2022 роки: рішення від 21 берез.
2019 р. № 48-25/2019.
Рубрика: Комунальні підприємства. Авіація.
22. Про виконання програми соціально-економічного
розвитку Хмельницької області на 2018 рік: рішення від
21 берез. 2019 р. № 49-25/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
23. Про внесення змін до програми соціальноекономічного розвитку Хмельницької області на 2019 рік:
рішення від 21 берез. 2019 р. № 50-25/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
24. Про розробку Стратегії регіонального розвитку
Хмельницької області на 2021-2027 роки: рішення від 21 берез.
2019 р. № 51-25/2019.
Рубрика: Регіональний розвиток.
25. Про втановлення охоронної зони навколо територій
та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення:
рішення від 21 берез. 2019 р. № 52-25/2019.
Рубрика: Охорона природи.
26. Про внесення змін до програми охорони
навколишнього природного середовища Хмельницької області
на 2016 – 2020 роки: рішення від 21 берез. 2019 р. № 53-25/2019.
Рубрика: Охорона природи.
27. Про внесення змін до Положення про обласний фонд
охорони навколишнього природного середовища: рішення від
21 берез. 2019 р. № 54-25/2019.
Рубрика: Охорона природи.

7

28. Про внесення змін до програми поводження з
відходами у Хмельницькій області на 2018 – 2022 роки: рішення
від 21 берез. 2019 р. № 55-25/2019.
Рубрика: Охорона довкілля.
Двадцять шоста сесія сьомого скликання
(21 червня 2019 року)
29. Про зміну типу та перейменування навчального
закладу Шепетівська медичне училище: рішення від 21 черв.
2019 р. № 34-26/2019.
Рубрика: Освіта.
30. Про зміну типу та перейменування навчального
закладу Кам’янець-Подільське медичне училище: рішення від
21 черв. 2019 р. № 35-26/2019.
Рубрика: Освіта.
31. Про план розвитку мережі закладів охорони здоров’я
– об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ,
міст Хмельницької області: рішення від 21 черв. 2019 р. № 3626/2019.
Рубрика: Охорона здоров’я.
32. Про реорганізацію комунальних закладів охорони
здоров’я: рішення від 21 черв. 2019 р. № 37-26/2019.
Рубрика: Охорона здоров’я.
33.Про внесення змін до плану роботи обласної ради на
2019 рік: рішення від 21 черв. 2019 р. № 39-26/2019.
Рубрика: Структура управління.
34. Про погодження лімітів на спеціальне використання
лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів:
рішення від 21 черв. 2019 р. № 41-26/2019.
Рубрика: Лісове господарство.
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35. Про затвердження антикорупційної програми
Хмельницької обласної ради на 2019 рік: рішення від 21 черв.
2019 р. № 45-26/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
36. Про внесення змін до програми фінансової підтримки
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Хмельницької області на 2018 – 2022 роки: рішення від
21 черв. 2019 р. № 46-26/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
37. Про внесення змін до програми проведення обласного
конкурсу мікропроектів сталого місцевого розвитку у
Хмельницькій області на 2017 – 2020 роки: рішення від 21 черв.
2019 р. № 47-26/2019.
Рубрика: Конкурси.
38. Про внесення змін до програми забезпечення
надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення сприятливих
умов платникам податків та належного їх обслуговування на
2017 – 2021 роки: рішення від 21 черв. 2019 р. № 48-26/2019.
Рубрика: Податки.
39. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
розвитку культури і духовності на період до 2020 року: рішення
від 21 черв. 2019 р. № 49-26/2019.
Рубрика: Культура.
40. Про внесення змін до програми збереження об’єктів
культурної спадщини Хмельницької області на 2015 - 2020 роки:
рішення від 21 черв. 2019 р. № 50-26/2019.
Рубрика: Охорона культурної спадщини.
41. Про внесення змін до обласної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2018 – 2021 роки: рішення від 21 черв. 2019 р. № 51-26/2019.
Рубрика: Освіта.
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42. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
розвитку архівної справи на 2018 – 2021 роки: рішення від
21 черв. 2019 р. № 52-26/2019.
Рубрика: Архівна справа.
43. Про хід виконання у 2018 році обласної комплексної
програми соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки:
рішення від 21 черв. 2019 р. № 53-26/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
44. Про хід виконання у 2018 році програми зайнятості
населення Хмельницької області до 2020 року: рішення від
21 черв. 2019 р. №54-26/2019.
Рубрика: Зайнятість населення.
45. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
соціальної підтримки осіб, які беруть (брали) участь в
антитерористичній операції та членів їх сімей, які зареєстровані
у Хмельницькій області: рішення від 21 черв. 2019 р. № 5526/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
46. Про хід виконання програми підвищення
енергоефективності Хмельницької області на 2017 – 2021 роки:
рішення від 21 черв. 2019 р. № 56-26/2019.
Рубрика: Енергетика.
47. Про виконання програми розвитку автомобільних
доріг загального користування місцевого значення у
Хмельницькій області на 2015 – 2018 роки: рішення від 21 черв.
2019 р. № 57-26/2019.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
48. Про хід виконання у 2018 році Програми залучення
інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011 – 2020
роки: рішення від 21 черв. 2019 р. № 58-26/2019.
Рубрика: Інвестиції.
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49. Про виконання програми розвитку малого і середнього
підприємництва Хмельницької області на 2017 – 2018 роки:
рішення від 21 черв. 2019 р. № 59-26/2019.
Рубрика: Підприємницька дільність.
50. Про виконання обласної цільової соціальної програми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015 – 2018 роки: рішення від
21 черв. 2019 р. № 60-26/2019.
Рубрика: Охорона здоров’я.
51. Про хід виконання програми охорони навколишнього
природного середовища Хмельницької області на 2016 – 2020
роки: рішення від 21 черв. 2019 р. № 61-26/2019.
Рубрика: Охорона природи.
Двадцять сьома сесія сьомого скликання
(19 вересня 2019 року)
52. Про присвоєння звання «Почесний громадянин
Хмельниччини»: рішення від 19 верес. 2019 р. № 18-27/2019.
Рубрика: Нагороди.
53. Про хід виконання у першому півріччі 2019 року
програми соціально-економічного розвитку Хмельницької
області на 2019 рік: рішення від 19 верес. 2019 р. № 49-27/2019.
Рубрика: Соціально-економячний розвиток.
54. Про надання дозволу на списання матеріальних
цінностей з балансу підприємств, закладів та організацій –
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Хмельницької області: рішення від 19 верес. 2019 р. № 3727/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
55. Про хід виконання у 2018 році програми «Питна вода
Хмельниччини на 2008 – 2020 роки: рішення від 19 верес.
2019 р. № 45-27/2019.
Рубрика: Водні ресурси регіону.
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56. Про хід виконання у 2018 році обласної програми
сприяння розвитку громадянського суспільства на 2018 – 2020
роки: рішення від 19 верес. 2019 р. № 46-27/2019.
Рубрика: Розвиток громадянського суспільства.
57. Про внесення змін до програми фінансової підтримки
функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької
області на 2019 – 2021 роки: рішення від 19 верес. 2019 р.
№ 51/2019.
Рубрика: Регіональний розвиток.
58. Про внесення змін до програми відновлення та
розвитку
комунального
підприємства
«Аеропорт
Хмельницький» на 2018 – 2022 роки: рішення від 19 верес.
2019 р. № 52/2019.
Рубрика: Комунальні підприємства. Авіація.
Двадцять восьма позачергова сесія сьомого скликання
(5 жовтня 2019 року )
59. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради
до Президента України та Верховної Ради України щодо
недопущення реалізації «формули Штайнмаєра»: рішення від
5 жовт. 2019 р. № 1-28/2019.
Рубрика: Структура управління.
Двадцять дев’ята сесія сьомого скликання
(20 грудня 2019 року)
60. Про програму соціально-економічного розвитку
Хмельницької області на 2020 рік: рішення від 20 груд. 2019 р.
№ 21-29/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
61. Про обласний бюджет Хмельницької області на 2020
рік: рішення від 20 груд. 2019 р. № 22-29/2019.
Рубрика: Бюджет.
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62. Про внесення змін до програми фінансової підтримки
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Хмельницької області на 2018 – 2022 роки: рішення від
20 груд. 2019 р. № 30-29/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
63. Про оголошення об’єкта природно-заповідного фонду
– комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Гусикова
гора»: рішення від 20 груд. 2019 р. № 32-29/2019.
Рубрика: Охорона природи.
64. Про внесення змін до Положення про проведення
обласного конкурсу науково-дослідних робіт: рішення від
20 груд. № 34-29/2019.
Рубрика: Конкурси.
65. Про план роботи обласної ради на 2020 рік: рішення
від 20 груд. 2019 р. № 35-29/2019.
Рубрика: Структура управління.
66. Про інформацію Головного управління Національної
поліції в Хмельницькій області про стан забезпечення охорони
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки і порядку в області: рішення від 20 груд.
2019 р. № 36-29/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
67. Про хід виконання у 2019 році програми покращення
координації та повсякденної (оперативної) діяльності
громадських формувань з охорони громадського порядку на
території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: рішення
від 20 груд. 2019 р. № 37-29/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
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68. Про хід виконання у 2019 році комплексної програми
профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на
території Хмельницької області на 2016 – 2020 роки: рішення
від 20 груд. 2019 р. № 38-29/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
69. Про хід виконання у 2019 році комплексної програми
використання трирівневої моделі у профілактиці правопорушень
серед неповнолітнього населення на території Хмельницької
області на 2016 – 2020 роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 3929/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
70. Про хід виконання програми збереження об’єктів
культурної спадщини Хмельницької області на 2015 – 2020
роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 40-29/2019.
Рубрика: Охорона культурної спадщини.
71. Про внесення змін до обласної програми сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2018 – 2020 роки:
рішення від 20 груд. 2019 р. № 41-29/2019.
Рубрика: Розвиток громадського суспільства.
72. Про регіональну програму створення та ведення
містобудівного кадастру Хмельницької області на 2019 – 2020
роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 42-29/2019.
Рубрика: Будівництво.
73. Про внесення змін до програми охорони
навколишнього природного середовища Хмельницької області
на 2016 – 2020 роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 43-29/2019.
Рубрика: Охорона природи.
74. Про внесення змін до програми підвищення
енергоефективності Хмельницької області на 2017 – 2021 роки:
рішення від 20 груд. 2019 р. № 44-29/2019.
Рубрика: Енергетика.
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75. Про внесення змін до порядку використання коштів
обласного бюджету, що виділяються на відшкодування з
обласного бюджету частини відсотків по кредитах, залучених
фізичними особами, ОСББ, ЖБК на впровадження
енергозберігаючих заходів: рішення від 20 груд. 2019 р. № 4529/2019.
Рубрика: Бюджет.
76. Про внесення змін до програми залучення інвестицій в
економіку Хмельницької області на 2011 – 2020 роки: рішення
від 20 груд. 2019 р. № 46-29/2019.
Рубрика: Інвестиції.
77. Про програму розвитку автомобільних доріг
загального користування місцевого значення Хмельницької
області на 2020-2022 роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 4729/2019.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
78. Про програму забезпечення реалізації державної
міграційної політики у Хмельницькій області на 2020 рік:
рішення від 20 груд. 2019 р. № 48-29/2019.
Рубрика: Міграційна політика.
79. Про стратегію регіонального розвитку Хмельницької
області на 2021–2027 роки: рішення від 20 груд. 2019 р. № 4929/2019.
Рубрика: Регіональний розвиток.
80. Про План заходів з реалізації Стратегії регіонального
розвитку Хмельницької області на 2021 – 2023 роки: рішення від
20 груд. 2019 р. № 50-29/2019.
Рубрика: Регіональний розвиток.
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81. Про внесення змін до програми відновлення та
розвитку
комунального
підприємства
«Аеропорт
Хмельницький» на 2018 – 2022 роки: рішення від 20 груд.
2019 р. № 52-29/2019.
Рубрика: Комунальні підприємства. Авіація.
82. Про проведення громадського обговорення зміни
профілю та перейменування КЗК «Обласний літературномеморіальний музей М.О. Островського»: рішення від 20 груд.
2019 р. № 53-29/2019.
Рубрика: Реорганізація.
83. Про пропозицію Державної служби геології та надр
України щодо включення Яснозірської ділянки піску та вапняку
до переліку ділянок надр, дозволи на користування якими
виставляються на аукціон: рішення від 20 груд. 2019 р. № 5429/2019.
Рубрика: Аукціони.

ІІ. Розпорядження голови
Хмельницької обласної державної дміністрації
84. Про поновлення договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 3 січ. 2019 р. № 1/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
85. Про утворення комісії з добору кандидатур членів
регіональної комісії з реабілітації у Хмельницькій області від
наукових установ та громадських об'єднань: розпорядження від
3 січ. 2019 р. № 3/2019.
Рубрика: Кадрова політика.
86. Про орієнтовний план консультацій з громадськістю
на 2019 рік: розпорядження від 3 січ. 2019 р. № 4/2019.
Рубрика: Консультації з громадкістю.
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87. Про припинення права оренди земельної ділянки
водного фонду ПАТ “Хмельницькгаз”: розпорядження від 4 січ.
2019 р. № 5/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
88. Про затвердження Переліку земельних ділянок
водного фонду, які можуть бути сформовані як окремі лоти, для
продажу прав оренди на них на земельних торгах:
розпорядження від 4 січ. 2019 р. № 6/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
89. Про затвердження Положення про юридичний відділ
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 10 січ. 2019 р. № 7/2019.
Рубрика: Структура управління.
90. Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 10 січ. 2019 р. № 8/2019.
Рубрика: Житлове питання.
91. Про комісію з питань проведення перевірки
наявності документів з грифом “Для сужбового користування”:
розпорядження від 10 січ. 2019 р. № 9/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
92. Про погодження технічної документації із
землеустрою ПАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”:
розпорядження від 11 січ. 2019 р. № 11/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
93. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 11 січ. 2019 р. № 12/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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94. Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної системи
цивільного захисту на 2019 рік: розпорядження від 15 січ.
2019 р. № 16/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
95. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою”: розпорядження від 17 січ. 2019 р.
№ 19/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
96. Про надання згоди на поділ земельної ділянки АТ
“УКРТРАНСГАЗ”: розпорядження від 17 січ. 2019 р. № 20/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
97. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Індіан Еко”: розпорядження від 22 січ. 2019 р. № 28/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
98. Про заходи з підготовки та відзначення Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та
30-ї річниці виведення військ з Афганістану: розпорядження від
22 січ. 2019 р. № 29/2019.
Рубрика: Пам'ятні дати.
99. Про визнання легкових автомобілів гуманітарною
допомогою: розпорядження від 24 січ. 2019 р. № 30/2019.
Рубрика: Гуманітарна допомога.
100. Про видачу дозволів ТОВ “Житниця Поділля” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 29 січ. 2019 р.
№ 34/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.

18

101. Про утворення регіональної комісії з реабілітації у
Хмельницькій області : розпорядження від 29 січ. 2019 р.
№ 35/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
102. Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
31 січ. 2019 р. № 36/2019.
Рубрика: Гуманітарна допомога.
103. Про затвердження висновку на відповідальність
проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
31 січ. 2019 р. № 38/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
104. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 31 січ. 2019 р. № 39/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
105. Про стан військового обліку на території
Хмельницької області у 2018 році та завдання щодо його
поліпшення у 2019 році: розпорядження від 31 січ. 2019 р.
№ 41/2019.
Рубрика: Військова справа.
106. Про здійснення заходів щодо вдосконалення роботи
центрів надання адміністративних послуг в області:
розпорядження від 31 січ. 2019 р. № 42/2019.
Рубрика: ЦНАП.
107. Про реалізацію прав осіб на першочергове
зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за
державним (регіональним) замовленням: розпорядження від
1 лют. 2019 р. № 43/2019.
Рубрика: Освіта.
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108. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ КБ
“Приватбанк”: розпорядження від 4 лют. 2019 р. № 47/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
109. Про погодження технічної документації із
землеустрою
Подільському
управлінню
капітального
будівництва Міністерства оборони України: розпорядження від
4 лют. 2019 р. № 48/2019.
Рубрики: Земельні відносини.
110. Про уповноваження Славутської районної державної
адміністрації на підписання додаткової угоди: розпорядження
від 4 лют. 2019 р. № 49/2019.
Рубрика: Районні державні адміністрації.
111. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Громада української церкви Християн Віри Євангельської
“Слово Христове” м. Старокостянтинів: розпорядження від
4 лют. 2019 р. № 50/2019.
Рубрика: Релігія.
112. Про відзначення пам'ятних дат у першому півріччі
2019 року: розпорядження від 6 лют. 2019 р. № 52/2019.
Рубрика: Пам'ятні дати.
113. Про відбір громадян України на військову службу за
контрактом та кандидатів для вступу до вищих військових
навчальних закладів Збройних Сил України на 2019 рік:
розпорядження від 6 лют. 2019 р. № 57/2019.
Рубрика: Військова справа. Освіта.
114. Про утворення обласного оперативного штабу з
підготовки до пропуску льодоходу, весняної повені та паводків
у 2019 році: розпорядження від 8 лют. 2019 р. № 59/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
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115. Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту Городоцької
районної
ланки
територіальної
підсистеми
ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 8 лют. 2019 р.
№ 60/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
116. Про затвердження Положення про Департамент
природних ресурсів та екології Хмельницької обласної
державної адміністрації : розпорядження від 11 лют. 2019 р.
№ 62/2019.
Рубрика: Природні ресурси. Екологія.
117. Про затвердження Положення про Департамент
агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної
адміністрації у новій редакції: розпорядження від 11 лют.
2019 р. № 63/2019.
Рубрика: Агропромисловий розвиток. Організаційні
питання.
118. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПАТ
“Хмельницькрибгосп”: розпорядження від 11 лют. 2019 р.
№ 64/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
119. Про затвердження паспорта бюджетної програми на
2019 рік: розпорядження від 13 лют. 2019 р. № 65/2019.
Рубрика: Бюджет.
120. Про визнання гуманітарною допомогою легкових
автомобілів та вантажу до 3 тонн: розпорядження від 13 лют.
2019 р. № 68/2019.
Рубрика: Гуманіторна допомога.
121. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
українсько-угорському ТОВ “Агроекспорт”: розпорядження від
13 лют. 2019 р. № 71/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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122. Про видачу дозволу ПП “Аграрна компанія 2004” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 13 лют. 2019 р.
№73/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
123. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Адамант-Віп”: розпорядження від 13 лют. 2019 р. № 75/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
124. Про уповноважену особу (кординатора) з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
розпорядження від 14 лют. 2019 р. № 78/2019.
Рубрика: Гендерна політика.
125. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
Хмельницькому
національному
університету:
розпорядження від 14 лют. 2019 р. № 81/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
126. Про поновлення договору оренди земель водного
фонду ТОВ “Святець”: розпорядження від 18 лют. 2019 р.
№ 83/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
127. Про проект рішення сесії обласної ради “Про
внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на
2019”: розпорядження від 18 лют. 2019 р. № 88/2019.
Рубрика: Бюджет.
128. Про підсумки роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування області з розгляду
звернень громадян у 2018 році та першочергові заходи щодо
ефективного
забезпечення
реалізації
громадянами
конституційного права на звернення у 2019 році: розпорядження
від 19 лют. 2019 р. № 89/2019.
Рубрика: Місцеві органи виконавчої влади.
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129. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Хмельницьке лісомисливське господарство”:
розпорядження від 19 лют. 2019 р. № 90/2019.
Рубрика: Лісове господарство.
130. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ДП
“Вінницький науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою”: розпорядження від 20 лют. 2019 р. № 93/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
131. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Гуменецькій
сільській раді: розпорядження від 20 лют. 2019 р. № 94/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
132. Про заходи наповнення місцевих бюджетів,
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у
2019 році: розпорядження від 20 лют. 2019 р. № 96/2019.
Рубрика: Бюджет.
133. Про стан виконавської дисципліни в обласній
державній адміністрації у 2018 році та заходи щодо її
покращення: розпорядження від 21 лют. 2019 р. № 98/2019.
Рубрика: Структура управління.
134. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Жищинецькому закладу дошкільної освіти
“Дзвіночок”: розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 100/2019.
Рубрика: Освіта.
135. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Пільноолексинецькому закладу дошкільної освіти
“Барвінок” Городоцької міської ради: розпорядження від
22 лют. 2019 р. № 101/2019.
Рубрика: Освіта.
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136. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності закладу дошкільної освіти комбінованого типу
“Берізка” Городоцької міської ради: розпорядження від 22 лют.
2019 р. № 103/2019.
Рубрика: Освіта.
137. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Скіпченській гімназії Городоцької міської ради:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 104/2019.
Рубрика: Освіта.
138. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Підлісноолексинецькій гімназії Городоцької міської
ради: розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 105/2019.
Рубрика: Освіта.
139. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Жищинецькому ліцею Городоцької міської ради:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 107/2019.
Рубрика: Освіта.
140. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Хмельницькому приватному ліцею “Гармонія”:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 108/2019.
Рубрика: Освіта.
141. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Борщівській гімназії Городоцької міської ради:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 110/2019.
Рубрика: Освіта.
142. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності
Завадинецькій
гімназії
Городоцької
ради:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 111/2019.
Рубрика: Освіта.
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143. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Великояромирському закладу дошкільної освіти
“Білочка” Городоцької міської ради: розпорядження від 22 лют.
2019 р. № 112/2019.
Рубрика: Освіта.
144. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Мудриголовському закладу дошкільної освіти
“Веселка” Городоцької міської ради: розпорядження від 22 лют.
2019 р. № 114/2019.
Рубрика: Освіта.
145. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності
Радковицькому
закладу
дошкільної
освіти
“Промінчик” Городоцької міської ради: розпорядження від
22 лют. 2019 р. № 115/2019.
Рубрика: Освіта.
146. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності закладу дошкільної освіти “Сонечко” Городоцької
міської ради: розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 116/2019.
Рубрика: Освіта.
147. Про видачу ліцензій на провадження освітньої
діяльності Чорновідському ліцею Городоцької міської ради:
розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 117/2019.
Рубрика: Освіта.
148. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності закладу дошкільної освіти “Ялинка” Городоцької
міської ради: розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 118/2019.
Рубрика: Освіта.
149. Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності закладу дошкільної освіти “Казка” Городоцької
міської ради: розпорядження від 22 лют. 2019 р. № 119/2019.
Рубрика: Освіта.
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150. Про організацію в області чергових призовів
громадян України на строкову військову службу у 2019 році:
розпорядження від 25 лют. 2019 р. № 120/ 2019.
Рубрика: Військова справа.
151. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ “Фінден”:
розпорядження від 25 лют. 2019 р. № 121/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
152. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
“Унтерграунд Україна”: розпорядження від 25 лют. 2019 р.
№ 122/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
153. Про видачу ліцензії на проводження освітньої
діяльності Завадинецькому закладу дошкільної освіти
“Сонечко” Городоцької міської ради: розпорядження від 27 лют.
2019 р. № 124/2019.
Рубрика: Освіта.
154. Про видачу ліцензії на проводження освітньої
діяльності Великокарабчіївецького закладу дошкільної освіти
“Берізка” Городоцької міської ради: розпорядження від 27 лют.
2019 р. № 130/2019.
Рубрика: Освіта.
155. Про видачу ліцензій на проводження освітньої
діяльності Підлісноолексинецького закладу дошкільної освіти
“Калинонька” Городоцької міської ради: розпорядження від
27 лют. 2019 р. № 138/2019.
Рубрика: Освіта.
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156. Про обласні заходи щодо реалізації Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості
з
питань
євроатлантичної інтеграції України у Хмельницькій області на
2019 рік: розпорядження від 28 лют. 2019 р. № 143/2019.
Рубрика: Євроінтеграція.
157.
Про
затвердження
Регіонального
плану
реформування системи інституційного догляду і виховання
дітей у Хмельницькій області на 2019 – 2026 роки:
розпорядження від 28 лют. 2019 р. № 144/2019.
Рубрика: Освіта.
158. Про передачу автомобілів. визнаних гуманітарною
допомогою, у власність особам з інвалідністю та членам сімей
померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від 1 берез.
2019 р. № 153/2019.
Рубрика: Гуманітарна допомога.
159. Про уповноваження Хмельницької районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 1 берез. 2019 р. № 156/2019.
Рубрика: Районні державні адміністрації.
160. Про затвердження плану заходів з виконання
рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих
Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді
України про виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю на період до 2020 року у Хмельницькій області:
розпорядження від 1 берез. 2019 р. № 159/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
161. Про поновлення договору оренди земель водного
фонду СГВК “Риба”: розпорядження від 1 берез. 2019 р.
№ 160/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
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162. Про надання згоди на передачу в суборенду
орендованої земельної ділянки: розпорядження від 3 берез.
2019 р. № 161/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
163. Про видачу дозволів ТОВ “ПРО МЕДІА ГРУПП” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області : розпорядження від 6 берез. 2019 р.
№ 162/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
164. Про ініціативну групу з підготовки установчих зборів
щодо формування молодіжної ради при обласній державній
адміністрації: розпорядження від 6 берез. 2019 р. № 163/2019.
Рубрика: Кадрова політика.
165. Про затвердження статуту ДП “Хмельницька обласна
служба єдиного замовника” у новій редакції: розпорядження від
7 берез. 2019 р. № 165/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
166. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області:
розпорядження від 7 берез. 2019 р. № 166/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
167. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо втановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ “Смотрич
Агрохім”: розпорядження від 7 берез. 2019 р. № 167/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
168. Про укладення договору оренди рибогосподарської
технологічної водойми: розпорядження від 13 берез. 2019 р.
№ 169/2019.
Рубрика: Орендні відносини.

28

169. Про склад комісії щодо розгляду питань з надання
грошової
допомоги
громадянам,
які
потребують
дороговартісного лікування: розпорядження від 13 берез. 2019 р.
№ 171/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
170. Про перерозподіл видатків та збільшення обсягу
доходів і видатків обласного бюджету на 2019 рік:
розпорядження від 14 берез. 2019 р. № 172/2019.
Рубрика: Бюджет.
171. Про передачу в оренду земельної ділянки АТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 14 берез. 2019 р.
№ 173/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
172. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП
“Хмельницьке лісомисливське господарство”: розпорядження
від 14 берез. 2019 р. № 174/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
173. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Оптсервісойл” : розпорядження від 14 берез. 2019 р.
№ 175/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
174. Про створення міжвідомчої регіональної робочої
групи з підготовки пропозицій щодо адміністративнотериторіального устрою базового та районного рівнів
Хмельницької області: розпорядження від 14 берез. 2019 р.
№ 176/2019.
Рубрика: Адміністративно-територіальний устрій.
175. Про затвердження висновку на відповідність проектів
рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад
Конституції та законам України: розпорядження від 14 берез.
2019 р. № 177/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
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176.
Про
затвердження
проекту
“Будівництво
теплоелектростанції з комбінованим виробництвом теплової та
електронної енергії газовими та твердими котлами на
альтернативних видах палива по вул. Крип’якевича 3, в м.
Кам'янець-Подільський Хмельницької області”: розпорядження
від 14 берез. 2019 р. № 178/2019.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
177. Про посилення охорони водних біоресурсів під час
нерестового періоду на водоймах Хмельницької області у 2019
році: розпорядження від 15 берез. 2019 р. № 179/2019.
Рубрика: Охорона природи.
178. Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ
“Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”: розпорядження від
19 берез. 2019 р. № 183/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
179. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Екоенерго 08”: розпорядження від 19 берез. 2019 р.
№ 184/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
180. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП
“Хмельницьке лісомисливське господарство”: розпорядження
від 19 берез. 2019 р. № 186/2019.
Рубрика: Лісове господарство.
181. Про проведення в області щорічної акції “За чисте
довкілля” та Дня благоустрою територій населених пунктів:
розпорядження від 19 берез. 2019 р. № 187/2019.
Рубрика: Благоустрій населених пунктів.
182. Про Раду регіонального розвитку Хмельницької
області: розпорядження від 19 берез. 2019 р. № 188/2019.
Рубрика: Структура управління.
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183. Про підготовку та проведення в області 33-х роковин
Чорнобильської катастрофи: розпорядження від 20 берез.
2019 р. № 191/2019.
Рубрика: Пам'ятні дати.
184. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Шепетівському міжрайонному управлінню водного
господарства: розпорядження від 20 берез. 2019 р. № 192/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
185. Про передачу в оренду земельної ділянки КП
“Полонський завод “Маяк”: розпорядження від 20 берез. 2019 р.
№ 193/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
186. Про погодження технічної документації із
землеустрою ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою”: розпорядження від 22 берез. 2019 р.
№ 197/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
187. Про поновлення договору оренди земельних ділянок:
розпорядження від 22 берез. 2019 р. № 198/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
188. Про обласні заходи щодо реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції у Хмельницькій
області на 2019 рік: розпорядження від 22 берез. 2019 р.
№ 201/2019.
Рубрика: Євроінтеграція.
189. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 22 берез. 2019 р. № 203/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
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190. Про передачу в оренду земельних ділянок АТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 22 берез. 2019 р.
№ 206/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
191. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП
“Проскурівське лісове господарство”: розпорядження від
22 берез. 2019 р. № 207/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
192. Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту
землеустрою
ТОВ
“Агрохім
Технології”:
розпорядження від 22 берез. 2019 р. № 208/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
193. Про припинення договору оренди земельної ділянки
на надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ “Виробниче підприємство
“Побутрембудматеріали”: розпорядження від 27 берез. 2019 р.
№ 212/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
194. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Проскурів Солар Енерджі” : розпорядження від 27 берез.
2019 р. № 213/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
195. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Покровської парафії православної
церкви України с. Сутківці Ярмолинецького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
27 берез. 2019 р. № 214/2019.
Рубрика: Релігія.
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196. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області
за 2018 рік: розпорядження від 28 берез. 2019 р. № 216/2019.
Рубрика: Бюджет.
197. Про план роботи обласної державної адміністрації на
ІІ квартал 2019 року: розпорядження від 28 берез. 2019 р.
№ 217/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
198. Про видачу дозволів ПП “Аграрна компанія 2004” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 28 берез. 2019 р.
№ 218/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
199. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2018 рік та основні напрями роботи у 2019 році:
розпорядження від 28 берез. 2019 р. № 220/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
200. Про виділення у користування ДП “Красилівський
агрегатний завод” лісової ділянки: розпорядження від 29 берез.
2019 р. № 222/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
201. Про Координаційну раду з безпеки дорожнього руху
при обласній державній адміністрації: розпорядження від
29 берез. 2019 р. № 226/2019.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
202. Про обласну конкурсну комісію з питань надання
часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання (включаючи приватний сектор):
розпорядження від 1 квіт. 2019 р. № 229/2019.
Рубрика: Сільське господарство.
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203. Про реєстрацію статуту регіональної організації
“Релігійна громада на честь Дмитра Солунського Православної
церкви України с. Немиченці Хмельницького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
1 квіт. 2019 р. № 231/2019.
Рубрика: Релігія.
204. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада на честь Казанської ікони божої матері
Православної церкви України с. Хоминці Хмельницького
району Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження
від 1 черв. 2019 р. № 232/2019.
Рубрики: Релігія.
205. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Димитрівської парафії с. Рижулинці
Хмельницького району Хмельницької єпархії Православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 1 квіт.
2019 р. № 233/2019.
Рубрика: Релігія.
206. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святої Параскеви Сербської
Православної церкви України с. Сошне Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
1 квіт. 2019 р. № 235/2019.
Рубрика: Релігія.
207. Про реєстрацію статутут релігійної організації
“Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці православної
церкви України с. Сивороги Дунаєвецького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
1 квіт. 2019 р. № 237/2019.
Рубрика: Релігія.
208. Про надання та відмову у наданні дозволу на право
користування пільгами з оподаткування: розпорядження від
1 квіт. 2019 р. № 238/2019.
Рубрика: Податки.
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209. Про розроблення проектів Стратегії розвитку
Хмельницької області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її
реалізації на 2021-2023 роки: розпорядження від 4 квіт. 2019 р.
№ 239/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
210. Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету
на 2019 рік: розпорядження від 8 квіт. 2019 р. № 242/2019.
Рубрика: Бюджет.
211. Про делегування функцій суб’єкта державної
реєстрації юридичних осіб, релігійних організацій, управління
культури,
національностей,
релігій
та
туризму
облдержадміністрації: розпорядження від 8 квіт. 2019 р.
№ 243/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
212. Про покладання функцій у сфері проведення
земельних торгів для продажу прав оренди земельних ділянок
водного фонду на Департамент природних ресурсів та екології
облдержадміністрації: розпорядження від 8 квіт. 2019 р.
№ 244/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
213. Про видачу дозволів філії “Рідний край” ПрАТ
“Зернопродукт” на розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів у Хмельницькій області:
розпорядження від 11 квіт. 2019 р. № 247/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
214. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Службі
автомобільних доріг у Хмельницькій області: розпорядження від
11 квіт. 2019 р. № 248/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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215. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Різдво-Богородичного храму в с.
Великий Карабчіїв Городоцького району Хмельницької області”
у новй редакції: розпорядження від 11 квіт. 2019 р. № 249/2019.
Рубрика: Релігія.
216. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святих апостолів Петра і Павла села
Велика Левада Городоцького району Хмельницької області” у
новій редакції: розпорядженння від 11 квіт. 2019 р. № 251/2019.
Рубрика: Релігія.
217. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Покровської парафії православної
церкви України с. Пасічна Ярмолинецького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
11 квіт. 2019 р. № 254/2018.
Рубрика: Релігія.
218. Про збільшення доходів та видатків загального фонду
обласного бюжету на 2019 рік: розпорядження від 12 квіт.
2019 р. № 255/2019.
Рубрика: Бюджет.
219. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Троїцького храму села Велика
Яромирка Городоцького району Хмельницької єпархії
православної церкви України” у новій редакції: розпорядження
від 12 квіт. 2019 р. № 260/2019.
Рубрика: Релігія.
220. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Святителя Миколая Архієпископа
Мирлікійського чудотворця” у новій: розпорядження від 12 квіт.
2019 р. № 261/2019.
Рубрика: Релігія.
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221. Про реєстрацію статтуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Зачаття Праведної Анни села Кугаївці
Чемеровецького району Хмельницької єпархії православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 12 квіт.
2019 р. № 263/2019.
Рубрика: Релігія.
222. Про реєстраціцю статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму православної
церкви України с. Ставниця Летичівського району
Хмельницької області” у новій реакції: розпорядження від
12 квіт. 2019 р. № 265/2019.
Рубрика: Релігія.
223. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Унтерград Україна”: розпорядження від 12 квіт. 2019 р.
№ 266/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
224. Про передачу в оренду земельних ділянок ПрАТ
“Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”: розпорядження від
15 квіт. 2019 р. № 267/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
225. Про припинення права оренди землі ПАТ
“Хмельницькрибгосп”: розпорядження від 15 квіт. 2019 р.
№ 268/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
226. Про затвердження складу конкурсної комісії з
відбору суб’єктів оціночної діяльності для виконання робіт з
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:
розпорядження від 15 квіт. 2019 р. № 270/2019.
Рубрика: Земельні відносини.

37

227. Про створення постійно діючого обласного штабу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
“Сокіл” (“Джура”): розпорядження від 17 квіт. 2019 р.
№ 273/2019.
Рубрика: Освіта. Військово-патріотичне виховання.
228. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Фінден”: розпорядження від 17 квіт. 2019 р. № 275/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
229. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Службі
автомобільних доріг у Хмельницькій області: розпорядження від
18 квіт. 2019 р. № 280/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
230. Про затвердження статуту ДП “Служба місцевих
автодоріг” у новій редакції: розпорядження від 22 квіт. 2019 р.
№ 281/2019.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
231. Про затвердження Змін до порядків розгляду
письмових звернень громадян, організації та проведення
особистих прийомів, виїзних особистих прийомів громадян і
“гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади” керівництвом
обласної державної адміністрації: розпорядження від 22 квіт.
2019 р. № 282/2019.
Рубрика: Звернення громадян.
232. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села
Вишнівчик Чемеровецького району Хмельницької єпархії
православної церкви України” у новій редакції: розпорядження
від 22 квіт. 2019 р. № 283/2019.
Рубрика: Релігія.
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233. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Покрови Пресвятої Богородиці села
Слобідка Смотрицька Чемеровецького району Хмельницької
єпархії православної церкви України” у новій редакції:
розпорядження від 22 квіт. 2019 р. № 284/2019
Рубрика: Релігія.
234. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святих Косми і Даміана села Гусятин
Чемеровецького району Хмельницької єпархії православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 22 квіт.
2019 р. № 285/2019.
Рубрика: Релігія.
235. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Архістратига Михаїла села Завадівка
Чемеровецького району Хмельницької єпархії православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 22 квіт.
2019 р. № 287/2019.
Рубрика: Релігія.
236. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Миколаївської парафії православної
церкви України села Доброгорща Хмельницького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
22 квіт. 2019 р. № 288/2019.
Рубрика: Релігія.
237. Про реєстрацію статутуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Покровської парафії православної
церкви України села Христівка Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
22 квіт. 2019 р. № 291/2019.
Рубрика: Релігія.
238. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 24 квіт. 2019 р.
№ 292/2019.
Рубрика: Бюджет.
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239. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Міністерству оборони України: розпорядження від
25 квіт. 2019 р. № 293/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
240. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
Державному агенству водних ресурсів України: розпорядження
від 25 квіт. 2019 р. № 296/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Водні ресурси.
241. Про припинення права користування земельною
ділянкою ТОВ “Клембівський цукровий завод”: розпорядження
від 25 квіт. 2019 р. № 297/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
242. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 25 квіт. 2019 р. № 298/2019.
Рубрика: Орендні відносини. Водні ресурси.
243. Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
25 квіт. 2019 р. № 300/2019.
Рубрика: Соціальний захист. Гуманітарна допомога.
244. Про затвердження висновку на відповідність проектів
рішень щодо добровільного приєднання до об'єднаної громади
Конституції та законам України: розпорядження від 25 квіт.
2019 р. № 301/2019
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
245. Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Теофіпольської районної ланки територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ Хмельницької області: розпорядження від 25 квіт.
2019 р. № 302/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
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246. Про підсумки проходження опалювального сезону
2018/2019 року та організацію підготовки обєктів житловокомунального господарства та соціальної сфери до роботи в
зимовий період 2019/2020 року: розпорядження від 25 квіт.
2019 р. № 303/2019.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
247. Про стан організації освітнього простору Нової
української школи та забезпечення якості освіти в закладах
освіти області: розпорядження від 25 квіт. 2019 р. № 304/2019.
Рубрика: Освіта.
248. Про створення обласної комісії з питань
інвентаризації радіоактивних відходів: розпорядження від
25 квіт. 2019 р. № 305/2019.
Рубрика: Організаційні питання. Екологія.
249. Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи:
розпорядження від 25 квіт. 2019 р. № 306/2019.
Рубрика: Євроінтеграція.
250. Про склад колегії Департаменту агропромислового
розвитку обасної державної адміністрації: розпорядження від
25 квіт. 2019 р. № 307/2019.
Рубрика: Агропромисловий розвиток.
251. Про утворення обласного оперативного штабу з
координації дій щодо проведення заходів з попередження та
мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з пожежною безпекою у 2019 році:
розпорядження від 25 квіт. 2019 р. № 308/2019.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
252. Про уповноваження Летичівської районної державної
адміністрації на підписання додаткової угоди: розпорядження
від 25 квіт. 2019 р. № 309/2019.
Рубрика: Районні державні адміністрації.
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253. Про покладення функцій у сфері проведення
земельних торгів для продажу прав оренди земельних ділянок із
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення на Департамент економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації:
розпорядження від 6 трав. 2019 р. № 310/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
254. Про затвердження Переліку земельних ділянок
державної власності, які можуть бути сформовані як окремі
лоти, для продажу прав оренди на них на земельних торгах:
розпорядження від 6 трав. 2019 р. № 311/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
255. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною
цільового призначення Службі автомобільних доріг у
Хмельницькій області: розпорядження від 6 трав. 2019 р.
№ 312/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
256. Про план обласних заходів з відзначення у 2019 році
Дня пам'яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з
України: розпорядження від 6 трав. 2019 р. № 313/2019.
Рубрика: Пам'ятні дати.
257. Про передачу в оренду земельних ділянок ПП
“Проскурівенерго”: розпорядження від 8 трав. 2019 р.
№ 319/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
258. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Різдва Пресвятої Богородиці” православної
церкви України с. Нижчі Вовківці Хмельницького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
10 трав. 2019 р. № 322/2019.
Рубрика: Релігія.
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259. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Троїцького храму православної
церкви України с. Березове Деражнянського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
10 трав. 2019 р. № 323/2019.
Рубрика: Релігія.
260. Про реєстрацію статтуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму православної
церкви України села Бедриківці Городоцького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
10 трав. 2019 р. № 324/2019.
Рубрика: Релігія.
261. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Хресто-Воздвиженського храму с. Русанівці
Летичівського району Хмельницької області православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 10 трав.
2019 р. № 325/2019.
Рубрика: Релігія.
262. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Святого апостола і євангеліста Іоана
Богослова “Православної церкви Україи с. Розсоша
Хмельницького району Хмельницької області” у новій редакції:
розпоряження від 10 трав. 2019 р. № 326/2019.
Рубрика: Релігія.
263. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Pелігійна громада Свято-Ганнівського храму православної
церкви України села Варівці Городоцького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
10 трав. 2019 р. № 327/2019.
Рубрика: Релігія.
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264. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Миколаївського храму с. Голосків
Летичівського району Хмельницької єпархії православної
церкви України” у новій редакції: розпорядження від 10 трав.
2019 р. № 328/2019.
Рубрика: Релігія.
265. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна
громада
Святого
преподобного
Амфілохія
Почаївського православної церкви України с. Ружична
Хмельницького району Хмельницької області” у новій редакції:
розпорядження від 11 трав. 2019 р. № 330/2019.
Рубрика: Релігія.
266. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада православної церкви України парафія
Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова с. Антонівка
Новоушицького району” у новій редакції : розпорядження від
11 трав. 2019 р. № 331/2019.
Рубрика: Релігія.
267. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ “Біо
Електрікс”: розпорядження від 11 трав. 2019 р. № 333/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
268. Про затвердження складу громадської ради при
обласній державній адміністрації: розпорядження від 14 трав.
2019 р. № 336/2019.
Рубрика: Кадрова політика. Організаційні питання.
269. Про затвердження складу молодіжної ради при
обласній державній адміністрації: розпорядження від 14 трав.
2019 р. № 340/2019.
Рубрика: Кадрова політика. Організаційні питання.
270. Про поновлення договору оренди землі водного
фонду ТОВ “Лотівка Еліт”: розпорядження від 16 трав. 2019 р.
№ 341/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
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271. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 16 трав. 2019 р.
№ 343/2019.
Рубрика: Бюджет.
272. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
Кам'янець-Подільське ПАТ “Гіпсовик”: розпорядження від
16 трав. 2019 р. № 344/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
273. Про поновлення договору оренди землі водного
фонду ТОВ “Подільський Господар”: розпорядження від
16 трав. 2019 р. № 342/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
274. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 16 трав. 2019 р. № 345/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
275. Про заходи з питань легалізації виплати заробітньої
плати і зайнятості населення в області: розпорядження від
16 трав. 2019 р. № 347/2019.
Рубрика: Зайнятість населення. Заробітна плата.
276. Про зміну мети бюджетного
розпорядження від 17 трав. 2019 р. № 348/2019.
Рубрика: Бюджет.

призначення:

277. Про збільшення обсягу доходів та видатків обласного
бюджету на 2019 рік: 20 трав. 2019 р. № 349/2019.
Рубрика: Бюджет.
278. Про передачу земельної ділянки державної власності
у власність територіальної громади міста Кам'янецьПодільський в особі Кам'янець-Подільської міської ради:
розпорядження від 21 трав. 2019 р. № 351/2019
Рубрика: Земельні відносини.
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279. Про передачу в оренду земельних ділянок ПП
“Проскурівенерго”: розпорядження від 21 трав. 2019 р.
№ 353/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
280. Про передачу в оренду земельної ділянки товариству
з
обмеженою
відповідальністю
“СОРЕЛЛА
ОІЛ”:
розпорядження від 22 трав. 2019 р. № 354/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
281. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада православної церкви України СвятоДмитрівської парафії с. Старий Кривин Славутського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
22 трав. 2019 р. № 355/2019.
Рубрика: Релігія.
282.
Про
перерозподіл
бюджетних
розпорядження від 27 трав. 2019 р. № 356/2019.
Рубрика: Бюджет.

призначень:

283. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Енерджі Солар Системс”: розпорядження від 28 трав. 2019 р.
№ 357/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
284. Про видачу дозволу ТОВ “АГРОСЕМ” на розміщення
зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у
Хмельницькій області: розпорядження від 3 черв. 2019 р.
№ 372/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
285. Про комісію з питання безоплатної передачі
державного
майна
сфери
управління
Міністерства
інфраструктури України з балансу Львівського регіонального
структурного
підрозділу
Державного
підприємства
обслуговування повітряного руху України до сфери управління
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 3 черв. 2019 р. № 373/2019.

46

Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
286. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 3 черв. 2019 р.
№ 374/2019.
Рубрика: Бюджет.
287. Про перерозподіл видатків обласного бюджету на
2019 рік: розпорядження від 3 черв. 2019 р. № 375/2019.
Рубрика: Бюджет.
288. Про затвердження норм витрат на проведення
спортивних заходів: розпорядження від 4 черв. 2019 р.
№ 377/2019.
Рубрика: Фізкультура та спорт. Бюджет.
289. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму святителя Миколая Чудотворця
православної церкви України м. Ізяслав Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
4 черв. 2019 р. № 378/2019.
Рубрика: Релігія.
290. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада храму Великомученика і Цілителя
Пантелеймона православної церкви України м. Ізяслав
Ізяславського району Хмельницької області” у новій редакції:
розпорядження від 4 черв. 2019 р. № 379/2019.
Рубрика: Релігія.
291. Про погодження технічної документації із
землеустрою ПрАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”:
розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 384/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
292. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки акціонерному
товариству “Українська залізниця”: розпорядження від 10 черв.
2019 р. № 386/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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293. Про перерозподіл видатків обласного бюджету на
2019 рік: розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 387/2019.
Рубрика: Бюджет.
294. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 10 черв. 2019 р.
№ 388/2019.
Рубрика: Бюджет.
295. Про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки: розпорядження від 10 черв. 2019 р.
№ 390/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
296. Про передачу в оренду рибогосподарської
технологічної
водойми
ТОВ
“КРАСИЛІВ
РИБА”:
розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 391/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
297. Про передачу в оренду водного об'єкта ТОВ “Острів
риба”: розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 392/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
298. Про погодження технічної документації із
землеустрою Кам’янець-Подільському ПАТ “Гіпсовик”:
розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 393/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
299. Про зміну мети бюджетного
розпорядження від 10 черв. 2019 р. № 394/2019.
Рубрика: Бюджет.

призначення:

300. Про зменшення осягу доходів та видатків обласного
бюджету на 2019 рік : розпорядження від 10 черв. 2019 р.
№ 395/2019.
Рубрика: Бюджет.
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301. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці села
Новосілка Деражнянського району Хмельницької області” у
новій редакції: розпорядження від 12 черв. 2019 р. № 399/2019.
Рубрика: Релігія.
302. Про передачу в оренду земельних ділянок ТОВ “ГРІН
ЕНЕРДЖИ ПОДІЛЛЯ”: розпорядження від 13 черв. 2019 р.
№ 401/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
303. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПП
Консалтингова фірма “Прометей”: розпорядження від 18 черв.
2019 р. № 402/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
304. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Хмельницькій
міській раді: розпорядження від 18 черв. 2019 р. № 403/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
305. Про зміну мети бюджетного
розпорядження від 21 черв. 2019 р. № 404/2019.
Рубрика: Бюджет.

призначення:

306. Про затвердження Положення про юридичний відділ
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 21 черв. 2019 р. № 406/2019.
Рубрика: Структура управління.
307. Про створення робочої групи з вивчення ситуації, що
склалася на ДП “Служба місцевих доріг”: розпорядження від 25
черв. 2019 р. № 409//2019.
Рубрика: Транспорт.
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308. Про план роботи обласної державної адміністрації на
ІІІ квартал 2019 року: розпорядження від 26 черв. 2019 р.
№ 410/2019.
Рубрика: Структура управління. Організаційні питання.
309. Про виконання в області Закону України “Про
запобігання
та
протидію
домашньому
насильству”:
розпорядження від 26 черв. 2019 р. № 411/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи. Домашнє насильство.
310. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 27 черв. 2019 р. № 412/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
311. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Косьмо-Даміанівської парафії православної
церкви України с. Клубівка Ізяславського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 27 черв. 2019 р.
№ 413/2019.
Рубрика: Релігія.
312. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці православної
церкви України с. Бокиївка Волочиського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 27 черв. 2019 р.
№ 414/2019.
Рубрика: Релігія.
313. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Храм Святителя Миколая Архієпископа
Мирлікійського Чудотворця села Севрюки Красилівського
району” у новій редакції: розпорядження від 27 черв. 2019 р.
№ 415/2019.
Рубрика: Релігія.
314. Про видачу ліцензій на провадження освітній школі ІІІІ ступенів: розпорядження від 1 лип. 2019 р. № 460/2019.
Рубрика: Освіта.
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315. Про визнання гуманітарною допомогою легкових
автомобілів та вантажів до 3 тонн: розпорядження від 1 лип.
2019 р. № 461/2019.
Рубрика: Транспорт. Гуманітарна допомога.
316. Про розподіл обсягу субвенції на 2019 рік:
розпорядження від 1 лип. 2019 р. № 464/2019.
Рубрика: Фінанси.
317. Про затвердження прогнозних показників обсягів
регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у
2019 році для закладів професійної (професійно-технічної)
освіти області, підпорядкованих Міністерству освіти і науки
України: розпорядження від 2 лип. 2019 р. № 465/2019.
Рубрика: Освіта.
318. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
“ЄВРОТРЕЙЛ ЕКСПО”: розпорядження від 3 лип. 2019 р.
№ 466/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
319. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
Хмельницькому
національному
університету:
розпорядження від 4 лип. 2019 р. № 470/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
320. Про вжиття заходів щодо припинення договору
оренди земельної ділянки: розпорядження від 4 лип. 2019 р.
№ 475/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
321. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо втановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПАТ “ВФ
Україна”: розпорядження від 4 лип. 2019 р. № 476/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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322. Про уповноваження Кам’янець-Подільської районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 4 лип. 2019 р. № 477/2019.
Рубрика: Районні державні адміністраціі.
323. Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою Подільському управлінню капітального
будівництва Міністерства оборони України: розпорядження від
4 лип. 2019 р. № 479/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
324. Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цівільного захисту Білогірської
районної
ланки
територіальної
підсистеми
ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 4 лип. 2019 р.
№ 480/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
325. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
водного фонду ПАТ “Хмельницькрибгосп”: розпорядження від
5 лип. 2019 р. № 482/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
326. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Православна церква України собор Славних всехвальних 12-ти
Апостолів”: розпорядження від 4 лип. 2019 р. № 481/2019.
Рубрика: Релігія.
327. Про реєстрацію статуту релігійної релігійної
організації “Релігійна громада Великомученика і Цілителя
Пантелеймона с. Гатна православної церкви України”:
розпорядження від 5 лип. 2019 р. № 483/2019.
Рубрика: Релігія.
328. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Міністерству оборони України: розпорядження від
9 лип. 2019 р. № 486/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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329. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
“Бубнівський цегельний завод”: розпорядження від 9 лип.
2019 р. № 487/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
330. Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ “ВФ
Україна”: розпорядження від 10 лип. 2019 р. № 530/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
331. Про передачу в оренду земельних ділянок Кам'янецьПодільському ПАТ “Гіпсовик”: розпорядження від 10 лип.
2019 р. № 531/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
332. Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою Державній ветеринарній та фітосанітарній
службі України та передачу у постійне користування земельної
ділянки Державній службі України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів: розпорядження від
10 лип. 2019 р. № 532/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
333. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
ДП
“Проскурівське
лісове
господарство”:
розпорядження від 11 лип. 2019 р. № 533/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
334. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Волочиській
міській раді: розпорядження від 12 лип. 2019 р. № 536/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
335. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Службі автомобільних доріг у Хмельницької області:
розпорядження від 12 лип. 2019 р. № 538/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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336. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПрАТ
“Агрохолдинг Авангард”: розпорядження від 12 лип. 2019 р.
№ 539/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
337. Про передачу земельної ділянки державної власності
у комунальну власність територіальної громади селища Летичів
та особі Летичівської селищної ради: розпорядження від 16 лип.
2019 р. № 540/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
338. Про розподіл обов’язків між головою, першим
заступником, заступниками голови обласної державної
адміністрації: розпорядження від 16 лип. 2019 р. № 541/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
339. Про затвердження Положення про громадську раду
при
Хмельницькій
обласній
державній
адміністрації:
розпорядження від 18 лип. 2019 р. № 542/2019.
Рубрика: Структура управління.
340. Про погодження технічної документації із
землеустрою АТ “Хмельницькобленерго”: розпорядження від
18 лип. 2019 р. № 543/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
341. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки АТ КБ “Приватбанк”: розпорядження від 18 лип. 2019 р.
№ 544/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
342. Про реорганізацію державного підприємства “Служба
місцевих автодоріг”: розпорядження від 18 лип. 2019 р.
№ 546/2019.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
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343. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Апостола Першомученика Архидиякона
Стефана православної церкви України смт Білогір'я
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
24 лип. 2019 р. № 552/2019.
Рубрика: Релігія.
344. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Святої Преподобної Параскеви Сербської”
православної церкви України с. Степанівка Білогірського
району Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження
від 24 лип. 2019 р. № 554/2019.
Рубрика: Релігія.
345. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Архистратига Михаїла с. Стуфчинці
православної
церкви
України
Хмельницького
району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
24 лип. 2019 р. № 557/2019.
Рубрика: Релігія.
346. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Різдва Пресвятої Богородиці! православної
церкви України с. Поліське Ізяславського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 24 лип. 2019 р.
№ 560/2019.
Рубрика: Релігія.
347. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святого Іоана Богослова православної
церкви України с. Чижівка Ізяславського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 24 лип. 2019 р.
№ 562/2019.
Рубрика: Релігія.
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348. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Парафія Святої Параскеви Сербської”
православної церкви України с. Сморшки Ізяславського району
Хмельницької облaсті” у новій редакції: розпорядження від
24 лип. 2019 р. № 564/2019.
Рубрика: Релігія.
349. Про надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування: розпорядження від 24 лип. 2019 р. № 566/2019.
Рубрика: Податки.
350. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Каолін Пром Інвест”: розпорядження від 24 лип. 2019 р.
№ 567/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
351. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Летичівське лісове господарство”: розпорядження
від 24 лип. 2019 р. № 568/2019.
Рубрика: Орендні відносини. Лісове господарство.
352. Про принення права оренди землі ПАТ
“Хмельницькрибгосп”: розпорядження від 24 лип. 2019 р.
№ 569/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
353. Про стан підготовки закладів освіти до нового
2019/2020 навчального року: розпорядження від 25 лип. 2019 р.
№ 572/2019.
Рубрика: Освіта.
354. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за перше півріччя 2019 року: розпорядження від 25 лип.
2019 р. № 573/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
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355. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області
за перше півріччя 2019 року: розпорядження від 25 лип. 2019 р.
№ 574/2019.
Рубрика: Фінанси. Бюджет.
356. Про збільшення доходів та видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 25 лип. 2019 р.
№ 575/2019.
Рубрика: Бюджет.
357.
Про
проведення
внутрішнього
розпорядження від 1 серп. 2019 р. № 590/2019.
Рубрика: Аудиторська діальність.

аудиту:

358. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Славутське лісове господарство”: розпорядження
від 1 серп. 2019 р. № 591/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
359. Про укладення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 1 серп. 2019 р. № 593/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
360. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
“Понінківська картонно-паперова фабрика”: розпорядження від
1 серп. 2019 р. № 594/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
361. Про погодження технічної документації із
землеустрою Шепетівському міжрайонному управлінню
водного господарства: розпорядження від 1 серп. 2019 р.
№ 595/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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362. Про питання розподілу у 2019 році коштів субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа: розпорядження від
5 серп. 2019 р. № 597/2019.
Рубрика: Бюджет.
363. Про передачу державного майна зі сфери управління
Хмельницької обласної державної адміністрації на баланс ДП
“Хмельницька
обласна
служба
єдиного
замовника”:
розпорядження від 6 серп. 2019 р. № 598/2019.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
364. Про організацію та проведення 32-ї обласної
сільськогосподарської виставки “Агро-Поділля”: розпорядження
від 7 серп. 2019 р. № 601/2019.
Рубрика: Агропромисловий розвиток. Організаційні
питання.
365. Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
12 серп. 2019 р. № 605/2019.
Рубрики: Соціальний захист. Гуманітарна допомога.
366. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Петронія”: розпорядження від 12 серп. 2019 р. № 610/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
367. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій
області: розпорядження від 12 серп. 2019 р. № 611/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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368. Про припинення права постійного користування
земельногю
ділянкою
Шепетівському
міжрайонному
управлінню водного господарства: розпорядження від 12 серп.
2019 р. № 612/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
369. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП “Славутське
лісове господарство”: розпорядження від 12 серп. 2019 р.
№ 613/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
370. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святих Первоверховних апостолів
Петра і Павла села Сорокодуби Красилівського району
Хмельницької єпархії української православної церкви” у новій
редакції: розпорядженння від 13 серп. 2019 р. № 615/2019.
Рубрика: Релігія.
371. Про питання надання субвенції з державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво
мультифункціональних майданчиків для занять ігровими
видами спорту: розпорядження від 14 серп. 2019 р. № 616/2019.
Рубрика: Бюджет.
372. Про утворення робочої групи зі сприяння
розробленню проекту Регіонального плану управління
відходами у Хмельницькій області: розпорядження від 14 серп.
2019 р. № 617/2019.
Рубрика: Охорона довкілля. Організаційні питання.
373. Про припинення права оренди землі ПАТ
“Хмельницькрибгосп”: розпорядження від 15 серп. 2019 р.
№ 619/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
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374. Про виділення у користування ГО ЗОО ЗАХИСТ
лісової ділянки: розпорядження від 15 серп. 2019 р. № 619/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
375. Про редакційне уточнення назви
розпорядження від 19 серп. 2019 р. № 622/2019.
Рубрика: Організаційні питання.

об'єкта:

376. Про предачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“ВЕРТІКС-МОЛЛ”: розпорядження від 20 серп. 2019 р.
№ 627/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
377. Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 20 серп. 2019 р.
№ 628/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
378. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватній
фірмі “Гвоздиковас”: розпорядження від 21 серп. 2019 р.
№ 629/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
379. Про затвердження Положення про управління з
питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації у новій редакції: розпорядження від
22 серп. 2019 р. № 630/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
380. Про реєстрацію стату релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Михайлівського храму православної
церкви України села Райківці Хмельницького району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
28 серп. 2019 р. № 635/2019.
Рубрика: Релігія.
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381. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму в честь ікони Пресвятої Богородиці
“Неопалима Купина” православної церкви України вул. Героїв
Чорнобиля, 1/1 м. Хмельницького Хмельницької області” у
новій редакції: розпорядження від 28 серп. 2019 р. № 636/2019.
Рубрика: Релігія.
382. Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ “ВФ
Україна”: розпорядження від 28 серп. 2019 р. № 637/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
383. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки АТ “Українська залізниця”: розпорядження від 28 серп.
2019 р. № 638/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Транспорт залізничний.
384. Про затвердження висновку на відповідальність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
28 серп. 2019 р. № 640/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
385. Про прерозподіл обсягу видатків обласного бюджету
на 2019 рік: розпорядження від 28 серп. 2019 р. № 641/2019.
Рубрика: Бюджет.
386. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ділянки АТ КБ “Приватбанк”: розпорядження від
28 серп. 2019 р. № 642/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
387. Про затвердження Переліку земельних ділянок
водного фонду, які можуть бути сформовані як окремі лоти, для
продажу прав оренди на них на земельних торгах:
розпорядження від 29 серп. 2019 р. № 643/2019
Рубрика: Орендні відносини.
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388. Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Департаменту
природних ресурсів та екології облдержадміністрації:
розпорядження від 29 серп. 2019 р. № 644/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
389. Про стан техногенної, пожежної і природної безпеки
та виконання законодавства України у сфері цивільного захисту
населення і територій області: розпорядження від 30 серп.
2019 р. № 648/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
390. Про екологічний стан водних ресурсів (поверхневих
водойм) та оренду водних об'єктів в області: розпорядження від
30 серп. 2019 р. № 649/2019.
Рубрика: Екологія. Орендні відносини.
391. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
ДП
“Проскурівське
лісове
господарство”:
розпорядження від 2 верес. 2019 р. № 650/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
392. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ “Ізяслав
Сан 1”: розпорядження від 2 верес. 2019 р. № 651/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
393. Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою Подільському управлінню капітального
будівництва Міністерства оборони України: розпорядження від
2 верес. 2019 р. № 653/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
394. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки АТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 2 верес. 2019 р.
№ 654/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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395. Про уповноваження Ярмолинецької районної
державної адміністрації на укладення додаткової угоди про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 2 верес. 2019 р. № 655/2019.
Рубрика:
Орендні
відносини.
Районні
державні
адміністрації.
396. Про припинення права постійного користування
земельними ділянками управлінню Міністерства внутрішніх
справ України у Хмельницькій області та про передачу в
постійне користування земельних ділянок Головному
управлінню Національної поліції у Хмельницькій області:
розпорядження від 5 верес. 2019 р. № 658/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
397. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Святого Великомученика і цілителя
Пантелеймона села Гуменці Кам'янець-Подільського району
православної церкви України”: розпорядження від 5 верес.
2019 р. № 659/2019.
Рубрика: Релігія.
398. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Михайлівської парафії православної
церкви України с. Велика Радогощ Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
5 верес. 2019 р. № 660/2019.
Рубрика: Релігія.
399. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Різдво-Богородичної парафії православної
церкви України с. Кунів Ізяславського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 5 верес. 2019 р.
№ 661/2019.
Рубрика: Релігія.
400. Про перерозподіл видатків обласного бюджету на
2019 рік: розпорядження від 10 верес. 2019 р. № 666/2019.
Рубрика: Бюджет.
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401. Про затвердження висновку на відвідність проектів
рішень щодо добровільного приєднання до об’єднаної
територіальної громади Конституції та законам України:
розпорядження від 10 верес. 2019 р. № 667/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
402. Про передачу в оренду земельних ділянок ТОВ
“Торговий дім “Шепетівський цукор”: розпорядження від
10 верес. 2019 р. № 668/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
403. Про перерозподіл обсягу субвенцій на 2019 рік:
розпорядження від 11 верес. 2019 р. № 670/2019.
Рубрика: Субвенції.
404. Про затвердження положення про управління
культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної
державної
адміністрації
у
новій
редакції:
розпорядження від 16 верес. 2019 р. № 674/2019.
Рубрика: Культура.
405. Про затвердження документацій із землеустрою АТ
“Укрзалізниця”: розпорядження від 16 верес. 2019 р.
№ 675/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Транспорт залізничний.
406. Про погодження технічної документації із
землеустрою Регіональному офісу водних ресурсів у
Хмельницькій області: розпорядження від 16 верес. 2019 р.
№ 676/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
407. Про проведення в області Всеукраїнського тижня
права: розпорядження від 18 верес. 2019 р. № 679/2019.
Рубрика: Правова освіта.
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408. Про виділення у користування ТОВ “Діагностичний
лікувально-реабілітаційний курортний комплекс “Джерела
Поділля” лісової ділянки: розпорядження від 18 верес. 2019 р.
№ 680/2019.
Рубрика: Курорти. Лісове господарство.
409. Про передачу земельної ділянки у власність
територіальної громади міста Волочиськ в особі Волочиської
міської ради: розпорядження від 19 верес. 2019 р. № 681/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Об’єднані територіальні
громади..
410. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія
“Енергоатом”: розпорядження від 20 верес. 2019 р. № 685/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Енергетика.
411. Про заходи щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
“Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація” на
2020 рік: розпорядження від 20 верес. 2019 р. № 687/2019.
Рубрика: Охорона здоров'я.
412. Про видачу дозволів ТОВ “Компанія ЛАН” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 25 верес. 2019 р.
№ 692/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
413. Про надання згоди на поділ земельної ділянки
водного фонду ПАТ “Хмельницьрибгосп”: розпорядження від
25 верес. 2019 р. № 693/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
414. Про план роботи обласної державної адміністрації на
IV квартал 2019 року: розпорядження від 25 верес. 2019 р.
№ 694/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
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415. Про встановлення граничної чисельності працівників
районних державних адміністрацій: розпорядження від 25 верес.
2019 р. № 695/2019.
Рубрика: Районні державні адміністрації.
416. Про роботу місцевих органів влади та органів
місцевого самоврядування області щодо виконання місцевих
бюджетів за 8 місяців 2019 року: розпорядження від 25 верес.
2019 р. № 696/2019.
Рубрика: Бюджет.
417. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Георгія Побідоносця” Апостольської
православної церкви м. Хмельницький Хмельницької області”:
розпорядження від 27 верес. 2019 р. № 697/2019.
Рубрика: Релігія.
418. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Парафія “Великомученика Пантелеймона” православної церкви
України с. Писарівка Красилівського району Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 27 верес. 2019 р.
№ 699/2019.
Рубрика: Релігія.
419. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада прафія Покрови Пресвятої Богородиці
Хмельницької єпархії української православної церкви
(православної церкви України) м. Славута Хмельницької
області” у новій редакції: розпорядження від 27 верес. 2019 р.
№ 701/2019.
Рубрика: Релігія.
420. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ “ВКФ
“СЕНС ЛТД”: розпорядження від 27 верес. 2019 р. № 703/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
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421. Про запровадження каратинного режиму по
американському білому метелику: розпорядження від 27 верес.
2019 р. № 705/2019.
Рубрика: Охорона природи.
422. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Смотрич Агрохім”: розпорядження від 2 жовт. 2019 р.
№708/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
423. Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
2 жовт. 2019 р. № 711/2019.
Рубрика: Соціальний захист. Гуманітанрна допомога.
424. Про зміну мети бюджетного
розпорядження від 7 жовт. 2019 р. № 713/2019.
Рубрика: Бюджет.

призначення:

425. Про предачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Хмельницьке лісомисливське господарство”:
розпорядження від 7 жовт. 2019 р. № 714/2019
Рубрика: Земельні відносини.
426. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо втановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ
“Виробничо-комерційна фірма “СЕНС ЛТД”: розпорядження від
7 жовт. 2019 р. № 715/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
427. Про надання дозволу на право користування пільгами
з опадаткування : розпорядження від 8 жовт. 2019 р. №717/2019.
Рубрика: Податки.
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428. Про припинення права постійного користування
земельними ділянками Державній службі: розпорядження від
9 жовт. 2019 р. № 721/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
429. Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП “Хмельницьке лісомисливське господарство”:
розпорядження від 11 жовт. 2019 р. № 723/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
430. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки АТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 11 жовт. 2019 р.
№ 724/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
431. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду
ПП “Прибузькі Медобори”: розпорядження від 15 жовт. 2019 р.
№ 726/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
432. Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Старокостянтинівської міської ланки територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ Хмельницької області: розпорядження від 15 жовт.
2019 р. № 727/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
433. Про проведення оцінки ефективності здійснення
контролю за виконанням завдань, визначених законами України,
постановами
Верховної
Ради
України,
розпорядчими
документами голови облдержадміністрації: розпорядження від
16 жовт. 2019 р. № 728/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
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434. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Українська правослвна церква (православна церква України)
релігійна громада храму Преподобного Іова Почаївського” у
новій редакції: розпорядження від 16 жовт. 2019 р. № 729/2019.
Рубрика: Релігія.
435. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Миколаївської парафії села Кадиївка
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
16 жовт. 2019 р. № 730/2019.
Рубрика: Релігія.
436. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Українська православна церква (православна церква України)
релігійна громада введення в храм Пресвятої Богородиці” у
новій редакції: розпорядження від 16 жовт. 2019 р. № 732/2019.
Рубрика: Релігія.
437. Про план заходів щодо реалізації в області положень
Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в
Україні на 2019-2021 роки: розпорядження від 21 жовт. 2019 р.
№ 735/2019.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
438. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Довжоцькій
сільській раді: розпорядження від 22 жовт. 2019 р. № 738/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
439. Про видачу дозволів ТОВ “Компанія ЛАН” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 22 жовт. 2019 р.
№ 740/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
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440. Про предачу в оренду земельної ділянки ТОВ “Е-МК
Групп”: розпорядження від 24 жовт. 2019 р. № 747/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
441. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП
“Проскурівське лісове господарство”: розпорядження від
24 жовт. 2019 р. № 748/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
442. Про організацію у 2019/2020 навчальному році
допризовної підготовки та підготовки призовників з військовотехнічних спеціальностей: розпорядження від 24 жовт. 2019 р.
№ 749/2019.
Рубрика: Допризовна підготовка.
443. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна
громада
Свято-Пантелеймонівського
храму
православної церкви України с. Дашківці Віньковецького
району Хмельницької області” у новій редакції : розпорядження
від 24 жовт. 2019 р. № 750/2019.
Рубрика: Релігія.
444. Про утворення обласного оперативного штабу з
координації дій щодо попередження та ліквідації можливих
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019/2020
року: розпорядження від 25 жовт. 2019 р. № 752/2019.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
445. Про стан розвитку сільських територій області:
розпорядження від 25 жовт. 2019 р. № 754/2019.
Рубрика: Благоустрій населених пунктів.
446. Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з
інвалідністю до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури на території області: розпорядження від
25 жовт. 2019 р. № 755/2019.
Рубрика: Соціальний захист.
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447. Про видачу дозволів ТОВ “ТРІЄРА СТОРЕДЖ” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 29 жовт. 2019 р.
№ 759/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
448. Про видачу дозволів ТОВ “АДР Хмельницький” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області”: розпорядження від 29 жовт. 2019 р.
№ 760/2019.
Рубрика: Зовнішня реклама.
449. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Хмельницьке лісомисливське господарство”:
розпорядження від 31 жовт. 2019 р. № 761/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
450. Про погодження технічної документації із
землеустрою ПрАТ “Агрохолдинг Авангард”: розпорядження
від 31 жовт. 2019 р. № 762/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
451. Про присудження Хмельницької обласної премії
імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки:
розпорядження від 31 жовт. 2019 р. № 763/2019.
Рубрика: Освіта. Обласні премії.
452. Про проведення земельних торгів: розпорядження від
31 жовт. 2019 р. № 764/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
453. Про перерозподіл цільових видатків медичної
субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
та зміну мети бюджетних призначень: розпорядження від
31 жовт. 2019 р. № 765/2019.
Рубрика: Охорона здоров'я.
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454. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада християн віри євангельської “Спасіння”
м. Хмельницький”: розпорядження від 31 жовт. 2019 р.
№ 766/2019.
Рубрика: Релігія.
455. Про продаж земельної ділянки ТОВ НВП
“ПРОСКУРІВ ТЕРМО”: розпорядження від 31 жовт. 2019 р.
№767/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
456. Про організацію та здійснення внутрішнього
контролю в обласній державній адміністрації: розпорядження
від 31 жовт. 2019 р. № 768/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
457. Про створення робочої групи з підготовки моделі
мереж публічних сервісів та послуг у Хмельницькій області:
розпорядження від 1 листоп. 2019 р. № 772/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
458. Про передачу в оренду земельної ділянки ПП
“Курорт Еко Сервіс”: розпорядження від 4 листоп. 2019 р.
№773/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
459. Про припинення права користування земельними
ділянками Шепетівському міжрайонному управлінню водного
господарства та про передачу в постійне користування
земельних ділянок Регіональному офісу водних ресурсів у
Хмельницькій області: розпорядження від 4 листоп. 2019 р.
№774/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
460. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік та зміну мети бюджетного призначення:
розпорядження від 4 листоп. 2019 р. № 777/2019.
Рубрика: Бюджет.
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461. Про заходи щодо організації контролю за
здійсненням органами місцевого самоврядування області
делегованих
повноважень
органів
виконавчої
влади:
розпорядження від 6 листоп. 2019 р. № 781/2019.
Рубрика: Структура управління.
462. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП
“Летичівське лісове господарство”: розпорядження від 6 листоп.
2019 р. № 785/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
463. Про заходи з відзначення Міжнародного дня людей з
інвалідністю в області: розпорядження від 6 листоп. 2019 р.
№784/2019.
Рубрика: Пам’ятні дати.
464. Про розподіл коштів субвенції з обласного бюджету:
розпорядження від 8 листоп. 2019 р. № 787/2019.
Рубрика: Бюджет. Субвенції.
465. Про продаж земельної ділянки ТОВ “НВК
“ЕКОФАРМ”: розпорядження від 8 листоп. 2019 р. № 793/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
466. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпордження від 11 листоп. 2019 р. № 796/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
467. Про перерозподіл обсягу субвенції на 2019 рік:
розпорядження від 13 листоп. 2019 р. № 804/2019.
Рубрика: Субвенції.
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468. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Почаївської ікони Божої матері с.
Антонівка Летичівського району Хмельницької єпархії
української православної церкви”: розпорядження від 15 листоп.
2019 № 808/2019.
Рубрика: Релігія.
469. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Покрова Пресятої Богородиці православної
церкви України”: розпорядження від 15 листоп. 2019 р.
№ 809/2019.
Рубрика: Релігія.
470. Про реєстрацію статуту релігійної організацію
“Релігійна громада Святого Великомученика Пантелеймона
православної церкви України с. Карижин Віньковецького
району Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження
від 15 листоп. 2019 р. № 810/2019.
Рубрика: Релігія.
471. Про затвердження Порядку розподілу додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я на 2020 рік:
розпорядження від 19 листоп. 2019 р. № 813/2019.
Рубрика: Бюджет.
472. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ “Тарос
Групп”: розпорядження від 19 листоп. 2019 р. № 814/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
473. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ “Грін Вей
К”: розпорядження від 19 листоп. 2019 р. № 815/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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474. Про надання згоди на поділ земельної ділянки АТ
“Подільський цемент”: розпорядження від 19 листоп. 2019 р.
№ 816/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
475. Про затвердження обсягу регіонального замовлення
на підготовку робітничих кадрів у 2019 році для закладів
професійної (професійно-технічної) освіти, які знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України:
розпорядження від 21 листоп. 2019 р. № 819/2019.
Рубрика: Кадрова політика. Професійно-технічна освіта.
476. Про стан погашення заборгованості, підвищення
рівня заробітної плати та легалізації трудових відносин в
області: розпорядження від 28 листоп. 2019 р. № 826/2019.
Рубрика: Заробітна плата.
477. Про стан розвитку природно-заповідної справи у
Хмельницькій області: розпорядження від 28 листоп. 2019 р.
№ 827/2019.
Рубрика: Природні ресурси. Екологія.
478. Про навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у 2020
році: розпорядження від 28 листоп. 2019 р. № 829/2019.
Рубрика: Цивільний захист.
479. Про затвердження обсягу регіонального замовлення
на підготовку фахівців у 2019 році для закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, які знаходяться у сфері
управління Міністерства освіти і науки України, закладів
фахової передвищої, вищої освіти та підвищення кваліфікації у
закладах післядипломної освіти, які фінансуються з обласного
бюджету: розпорядження від 28 листоп. 2019 р. № 830/2019.
Рубрики: Професійно-технічна освіта.
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480. Про заходи з підготовки та відзначення у 2019 році
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: розпорядження від 29 листоп. 2019 р.
№ 831/2019.
Рубрика: Пам’ятні дати.
481. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки:
розпорядження від 2 груд. 2019 р. № 832/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
482. Про затвердження висновку на відповідність
Конституції та законам України проектів рішень щодо
добровільного приєднання до об'єднаної територіальної
громади: розпорядження від 3 груд. 2019 р. № 833/2019.
Рубрика: Об’єднанні територіальні громади.
483. Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2019 рік: розпорядження від 3 груд. 2019 р.
№ 834/2019.
Рубрика: Бюджет.
484. Про проект рішення сесії обласної ради “Про
обласний бюджет Хмельницької області на 2020 рік” та прогноз
обласного бюджету на 2021-2022 роки: розпорядження від
3 груд. 2019 р. № 838/2019.
Рубрика: Бюджет.
485. Про затвердження Антикорупційної програми
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2019-2020
роки: розпорядження від 3 груд. 2019 р. № 839/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи.
486. Про визначення органу управління якістю
атмосферного повітря: розпорядження від 4 груд. 2019 р.
№ 840/2019.
Рубрика: Охорона довкілля. Благоустрій населених
пунктів.
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487. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада християн віри євангельської “Спасіння”
с. Ганнопіль”: розпорядження від 6 груд. 2019 р. № 843/2019.
Рубрика: Релігія.
488. Про затвердження висновку на відповідність
Конституції та законам України проектів рішень щодо
добровільного
об'єднання
територіальних
громад:
розпорядження від 6 груд. 2019 р. № 847/2019.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
489. Про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки: розпорядження від 6 груд. 2019 р.
№ 848/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
490. Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту землеустрою КП “Полонський завод “Маяк”:
розпорядження від 9 груд. 2019 р. № 849/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
491. Про надання згоди на передачу в суборенду
орендованої земельної ділянки: розпорядження від 6 груд.
2019 р. № 848/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
492. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП
“Хмельницьке лісомисливське господарство”: розпорядження
від 9 груд. 2019 р. № 851/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
493. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки АТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 11 груд. 2019 р.
№ 859/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
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494. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ДП
“Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”:
розпорядження від 12 груд. 2019 р. № 863/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
495. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Європісок”: розпорядження від 12 груд. 2019 р. № 864/2019.
Рубрика: Орендні відносини.
496. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП “Славутське
лісове господарство”: розпорядження від 13 груд. 2019 р.
№ 865/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
497. Про утворення комісії з питань обліку майнових
об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей: розпорядження від
16 груд. 2019 р. № 867/2019.
Рубрика: Охорона здоров'я.
498. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Славутське лісове господарство”: розпорядження
від 16 груд. 2019 р. № 870/2019.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
499. Про надання дозволу на право користування пільгами
з оподаткування: розпорядження від 18 груд. 2019 р.
№ 871/2019.
Рубрика: Податки.
500. Про уповноваження Камянець-Подільської районної
державної адміністрації на укладення додаткової угоди про
внесення змін до договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 18 груд. 2019 р. № 874/2019.
Рубрика:
Орендні
відносини.
Районні
державні
адміністраціі.

78

501.
Про
запровадження
системи
електронного
документообігу
в
апараті
Хмельницької
державної
адміністрації: розпорядження від 20 груд. 2019 р. № 876/2019.
Рубрика: Організаційні питання.
502. Про затвердження проекту “Будівництво Льодового
палацу по вул. Прибузькій, 7/3 А в м. Хмельницькому”:
розпорядження від 21 груд. 2019 р. № 882/2109.
Рубрика: Будівництво.
503. Про присудження премії обласної державної
адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах
суспільного життя” у 2019 році: розпорядження від 23 груд.
2019 р. № 884/2109.
Рубрика: Обласні премії.
504. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Михайлівської парафії православної
церкви України с. Сохужинці Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
23 груд. 2109 р. № 885/2019.
Рубрика: Релігія.
505. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Покровської парафії православної
церкви України с. Теліжинці
Ізяславського району
Хмельницької області” у новій редакції: розпорядження від
23 груд. 2019 р. № 887/2019.
Рубрика: Релігія.
506. Про реєстрацію статтуту релігійної організації
“Релігійна громада Святого апостола Івана Богослова с.
Дзеленці Волочиського району православної церкви України” у
новій редакції: розпорядження від 23 груд. 2019 р. № 889/2019.
Рубрика: Релігія.
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507. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Почаївської ікони Божої Матері” у
новій редакції: розпорядження від 23 груд. 2019 р. № 892/2019.
Рубрика: Релігія.
508. Про реєстрацію статуту релігійної організації “Храм
Преподобного Сергія Радоніжського с. Подільське української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
23 груд. 2019 р. № 890/2019.
Рубрика: Релігія.
509. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Святого Рівноапостольського князя
Володимира православної церкви України м. Хмельницький” у
новій редакції: розпорядження від 23 груд. 2019 р. № 893/2019.
Рубрика: Релігія.
510. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 23 груд. 2019 р. № 900/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
511. Про затвердження положення про загальний відділ
апарату: розпорядження від 24 груд. 2019 р. № 904/2019.
Рубрика: Структура управління.
512. Про план заходів щодо реалізації у 2020 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадського
суспільства у Україні на 2016-2020 роки в області:
розпорядження від 26 груд. 2019 р. № 907/2019.
Рубрика: Заходи.
513.
Про
уповноваження
районних
державних
адміністрацій на вжиття заходів щодо приведення у
відповідність до вимог чинного законодавства орендної плати у
договорах оренди земельних ділянок водного фонду:
розпорядження від 26 груд. 2019 р. № 908/2019.
Рубрика:
Орендні
відносини.
Районні
державні
адміністраціі.
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514. Про анулювання результату земельних торгів у формі
аукціону: розпорядження від 27 груд. 2019 р. № 910/2019.
Рубрика: Земельні відносини.
515. Про затвердження Положення про відділ контролю
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 28 груд. 2019 р. № 913/2019.
Рубрика: Структура управління.
516. Про створення міжвідомчої регіональної групи зі
сприяння у боротьбі із нелегальним обігом і роздрібною
торгівлею пальним у Хмельницькій області: розпорядження від
28 груд. 2019 р. № 915/2019.
Рубрика: Правоохоронні органи. Організаційні питання.
517. Про стан розроблення та оновлення містобудівної
документації на території області: розпорядження від 28 груд.
2019 р. № 916/2019.
Рубрика: Будівництво.
518. Про проблемні питання щодо контролю за
використанням і охороною лісів, протидії незаконним рубкам та
запровадження електронного обліку деревини комунальними
лісогосподарськими підприємствами області: розпорядження від
28 груд. 2019 р. № 917/2019.
Рубрика: Охорона природи.
519. Про орієнтовний план консультацій з громадскістю
на 2020 рік: розпорядження від 28 груд. 2019 р. № 918/2019.
Рубрика: Консультації з громадськістю.
520. Про видачу ліцензій на провадження освітньої
діяльності Пахутинецькому дошкільному навчальному закладу
Наркевицької
селищної
ради
Волочиського
району:
розпорядження від 28 груд. 2019 р. № 924/2019.
Рубрика: Освіта.
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Алфавітно-предметний покажчик рубрик
А
Авіація 20, 21, 58, 81
Автодорожнє господарство 47, 77, 201, 230, 342
Агропромисловий розвиток 117, 250, 364
Адміністративно-територіальний устрій 174
Архівна справа 42
Аудиторська діяльність 357
Аукціони 83
Б
Благоустрій населених пунктів 181, 445, 486
Будівництво 72, 502, 517
Бюджет 1, 2, 61, 75, 119, 127, 132, 170, 196, 210, 218, 238, 271,
276, 277, 286, 287, 288, 293, 294, 299, 300, 305, 355, 356, 362, 371,
385, 400, 416, 424, 460, 464, 471, 483, 484
В
Військова справа 16, 17, 105, 113, 150
Військово-патріотичне виховання 227
Водні ресурси регіону 55, 240, 242
Водне господарство 13
Г
Гендерна політика 124
Гуманітарна допомога 99, 102, 120, 158, 243, 315, 365
Д
Домашнє насильство 309
Допризовна підготовка 442
Е
Екологія 116, 477
Енергетика 46, 74
Є
Євроінтеграція 156, 188, 249
Ж
Житлове питання 90
Житлово-комунальне господарство 176, 246, 285, 363
З
Зайнятість населення 44, 275
Заробітня плата 275, 476

82

Заходи 512
Земельні відносини 92, 93, 95, 96, 108, 109, 118, 121, 125, 130,
131, 151, 152, 166, 167, 172, 184, 186, 191, 192, 193, 200, 214, 226,
229, 239, 240, 241, 253, 255, 272, 278, 291, 292, 295, 298, 303, 304,
318, 319, 320, 321, 323, 325, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
340, 341, 358, 360, 361, 367, 368, 369, 374, 378, 383, 386, 388, 391,
392, 393, 394, 396, 405, 406, 409, 410, 413, 425, 426, 428, 429, 430,
431, 438, 441, 449, 450, 452, 455, 459, 462, 465, 466, 473, 474, 481,
489, 490, 492, 493, 494, 496, 498, 510, 514
Звернення громадян 231,
Зовнішня реклама 100, 122, 163, 198, 213, 284, 412, 439, 447, 448,
І
Інвестиції 48, 76
К
Кадрова політика 85, 164, 475
Казначейське обслуговування 18
Комунальні підприємства 20, 21, 58, 81
Конкурси 6, 37, 64
Консультації з громадкістю 86
Краєзнавство 9
Культура 8, 39, 404
Курорти 408
Л
Лісове господарство 34, 129, 180, 351, 374, 391, 408, 462, 498
М
Міграційна політика 78
Місцеві органи виконавчої влади 128
Н
Нагороди 1, 52
Надзвичайні ситуації 14, 15, 251, 444
О
Об’єднані територіальні громади 3, 36, 54, 62, 103, 175, 244, 384,
401, 409, 482, 488
Обласні премії 451, 503
Організаційні питання 91, 101, 114, 117, 165, 197, 209, 211, 248,
268, 269, 308, 338, 350, 351, 364, 372, 375, 414, 433, 456, 457, 501,
516
Орендні відносини 87, 88, 97, 104, 123, 126, 161, 162, 168, 171,
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173, 178, 179, 185, 187, 189, 190, 194, 212, 223, 224, 225, 228, 242,
254, 257, 267, 270, 273, 274, 279, 280, 283, 296, 297, 302, 310,330,
331, 352, 359, 366, 373, 376, 382, 387, 390, 395, 402, 420, 422, 440,
458, 472, 491, 495, 500, 513
Освіта 4, 11, 29, 30, 41, 107, 113, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147. 148, 149, 153, 154, 155, 157, 227,
247, 314, 317, 353, 451, 520
Охорона довкілля 28, 372, 486
Охорона культурної спадщини 40, 70
Охорона здоров’я 31, 32, 50, 411, 453, 497
Охорона природи 25, 26, 27, 51, 63, 73, 177, 421, 518
П
Пам’ятні дати 98, 112, 463, 480
Підприємницька діяльність 49
Податки 38, 208, 349, 427, 499
Правоохоронні органи 5, 17, 35, 66, 67, 68, 69, 309, 485, 516,
Правова освіта 407
Природні ресурси 116, 477
Професійно-технічна освіта 475, 479
Р
Районні державні адміністрації 110, 159, 252, 322, 395, 415, 500,
513
Регіональний розвиток 24, 57, 80
Релігія 111, 195, 203, 204, 205, 206, 207, 215, 216, 217, 219, 220,
221, 222, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 281, 289, 290, 301, 311, 312, 313, 326, 327, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 370, 380, 381, 397, 398, 399, 417, 418, 419,
434, 435, 436, 443, 454, 468, 469, 470, 487, 504, 505, 506, 507, 508,
509
Розвиток громадського суспільства 12, 56, 71
Реорганізація 82
С
Сільське господарство 202
Соціальний захист 10, 15, 43, 45, 160, 169, 243, 365, 423, 446
Соціально-економічний розвиток 22, 23, 53, 60, 199, 354, 437
Структура управління 7, 33, 59, 65, 89, 133, 182, 306, 308, 339,
461, 511, 515
Субвенції 403, 464, 467
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Т
Транспорт 307, 315
Транспорт залізничний 383, 405
Ф
Фізкультура та спорт 288
Фінанси 316, 355
Ц
Цивільний захист 94, 115, 245, 324, 377, 379, 389, 432, 478
ЦНАП 106
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