
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

 
23.03.2006                                                                                             №119 
 
 
 
 

Про координаційну раду облдержадміністрації 
з питань підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі  
 
                                                                       Зареєстроване в Запорізькому 
                                                                       обласному управлінні юстиції 
                                                                       07.04.2006 за № 118/1175 
 
 

  
  Керуючись статтею 6, пунктом 9 статті 39 Закону України „Про місцеві 
державні адміністрації” та з метою сприяння вирішенню загальних 
соціальних потреб сільського населення: 
 
  1. Створити координаційну раду облдержадміністрації з питань 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – 
Координаційна рада).  
 
  2. Затвердити Положення про Координаційну раду  (додається). 
 
  3. Начальнику головного управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації внести мені на розгляд проект розпорядження про 
склад координаційної ради облдержадміністрації з питань підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі. 
 
   
  4. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації: 
 



  

 4.1. від 10.07.98 № 376 „Про створення обласного фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі”, яке зареєстровано в 
управлінні юстиції в Запорізькій області 13.07.98 за № 21. 
 
 4.2. від 24.09.99 № 483 „Про затвердження нового складу 
координаційної ради облдержадміністрації з питань підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі”, яке зареєстровано в 
Запорізькому обласному управлінні юстиції 30.09.99 за № 105/469.  
 
 4.3. від 06.09.2001 № 424 „Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10.07.98 № 376”, яке зареєстровано в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 10.09.2001 за № 81/694.   
 
 4.4. від 22.12.2003 № 549 „Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 10.07.98 № 376”, яке зареєстровано в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції 25.12.2003 за № 136/970.   
 
 4.5. від 24.05.2005 № 169 „Про внесення змін до складу координаційної 
ради облдержадміністрації з питань підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі”. 
 
 5. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 
оприлюднення. 
 
 
 
Перший заступник голови обласної 
державної адміністрації                                                                               О.Ч. Сін                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                                                                                                                                                                                      
         Затверджено 

        розпорядження голови обласної                                                                                     
державної адміністрації 

 
      23.03.2006 № 119    
 

 
                                                                              Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                                              управлінні юстиції 
                                                                              07.04.2006 за № 18/1175    
 
 
 
 
 

Положення 
 

про координаційну раду облдержадміністрації з питань підтримки 
індивідуального житлового  будівництва на селі 

 
 

 Положення про координаційну раду облдержадміністрації з питань 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі — 
Положення) визначає процедуру створення, порядок діяльності і 
повноваження координаційної ради облдержадміністрації з питань підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Координаційна рада). 

 
 1. Координаційна рада створюється з метою сприяння вирішенню 
загальних соціальних проблем сільського населення області шляхом реалізації 
обласної цільової програми „Сільське подвір’я” (далі - Програма), яка 
затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 27.11.98 № 7 „Про 
програму „Сільське подвір’я”  зі змінами, внесеними рішенням від 18.01.2006 
№ 9 „Про внесення змін до обласної цільової програми „Сільське подвір’я”, 
визначення основних напрямків інвестицій,  що надходять до комунальної 
установи „Обласний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва 
на селі” Запорізької обласної ради (далі –Установа) та забезпечення 
ефективного використання бюджетних коштів.  

 
 2. Координаційна рада формується з уповноважених представників 
обласної ради, обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок та 
інших органів і організацій (за згодою). 
  
 3. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації.  

  



  

 4. Головою Координаційної ради (далі – голова ради) призначається 
заступник голови обласної державної адміністрації, який координує роботу 
агропромислового комплексу області.  

 Заступником голови ради призначається начальник головного 
управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. 

 
 5. Координаційна рада: 
 5.1. сприяє впровадженню Програми на території області; 
 5.2. визначає головні напрямки інвестицій, які надходять до Установи на 
виконання Програми з усіх, не заборонених чинним законодавством джерел; 

 5.3. розглядає і затверджує плани і звіти Установи, кошториси витрат, 
списки позичальників та інше; 

   5.4. аналізує дії Установи щодо ефективності використання бюджетних 
коштів; 

 5.5. вносить на розгляд обласній раді та облдержадміністрації 
пропозиції з питань діяльності Установи. 

 
 6. Координаційна рада є колегіальним органом. 
 
 7. Засідання Координаційної ради проводяться в плановому порядку і 
вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів ради.  

 Позачергові засідання Координаційної ради скликаються на вимогу 
обласної ради, облдержадміністрації, голови  ради та 1/3 членів цієї ради. 

 
 8. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю 
голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови ради є вирішальним. 
 Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який 
затверджує голова ради. 
  

9. Координаційна рада не втручається в фінансово - господарську 
діяльність Установи. 

    
   10. Координаційна рада працює на громадських засадах. 
 
 

Керівник апарату 
облдержадміністрації                                                                          Р.В.Дригинич 

  
 


