
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
 
 
06.05.2005                                                                                       № 152 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 02.10.2003 № 406, втрату чинності розпоряджень  
голови облдержадміністрації від 17.01.2005 № 11 та від  28.03.2005 № 97 

 
 
                                                             Зареєстровано в Запорізькому 
                                                             обласному управлінні  
                                                             юстиції 12.05.2005 за № 32/1113    
 
                                                            
Керуючись ст. 6 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 

Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 “Про 
затвердження переліку органів ліцензування”, зі змінами та доповненнями: 

 
 1. Внести зміни та доповнення до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 02.10.2003 № 406 “Про організацію видачі 
ліцензій”, яке зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні юстиції 
07.10.2003 за № 89/923:  
 

1.1. доповнити пункт 1 вищезазначеного розпорядження підпунктом 1.6. 
такого змісту: 

“1.6. роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами – на головне 
управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації”; 

 
1.2. викласти пункт 6 вищезазначеного розпорядження у такій редакції: 

 
                                                         

 “п. 6. Плата за ліцензії на види господарської діяльності, зазначені у     
пп. 1.1.-1.6., зараховується до загального фонду обласного бюджету: 
розрахунковий рахунок № 31413511500001, місцевий бюджет обласний 
Запорізька область 14060200, банк УДК у Запорізькій області, МФО 813015,  
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код ЄДРПОУ 23786842, код платежу 14060200 “Плата за видачу ліцензій та 
сертифікатів”; 
 

1.3. викласти пункт 8 вищезазначеного розпорядження у такій редакції: 
“п. 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Головка А.І.” 
 
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 17.01.2005 № 11 “Про внесення змін та 
доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації             
від 02.10.2003 № 406 “Про організацію видачі ліцензій”, яке зареєстроване в 
Запорізькому обласному управлінні юстиції 07.02.2005 за № 7/1088, та 
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.03.2005 № 97 “Про обласну 
постійно діючу ліцензійну комісію з питань ліцензування роздрібної торгівлі 
пестицидами та агрохімікатами”.  

 
3. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 

 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                                    Ю.А. Артеменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


