
 
  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 
 

31.07.2018 № 399 
 
 
 
 

Зареєстровано в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Запорізькій області 
09 серпня 2018 р. за № 94/1973 

 
 
 
 
Про визнання такими, що втратили чинність, розпорядження голови Запорізької 
обласної державної адміністрації від 16 квітня 2002 року № 138, від                            
04 листопада 2003 року № 451, від 29 грудня 2003 року № 565, від 03 лютого 
2005 року № 53, від 21 березня 2006 року № 107, від 27 жовтня 2015 року                   
№ 411 
 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з метою приведення у відповідність з вимогами чинного 

законодавства: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації: 

від 16 квітня 2002 року № 138 «Про надання населенню субсидій 

готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива», яке зареєстроване в Запорізькому 

обласному управлінні юстиції 18 квітня 2002 року за № 30/747; 

від 04 листопада 2003 року № 451 «Про проведення щорічного обласного 

конкурсу на звання «Кращий роботодавець року», яке зареєстроване в 
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Запорізькому обласному управлінні юстиції 19 листопада 2003 року за                          

№ 109/943; 

від 29 грудня 2003 року № 565 «Про норми забезпечення твердим 

паливом пільгових категорій населення на надання пільг готівкою», яке 

зареєстроване в Запорізькому обласному управлінні юстиції 31 грудня 2003 

року за № 140/974; 

від 03 лютого 2005 року № 53 «Про передачу функцій щодо підготовки 

клопотань та відповідних документів для комісій з встановлення пенсій за 

особливі заслуги перед Україною», яке зареєстроване в Запорізькому 

обласному управлінні юстиції 22 лютого 2005 року за № 13/1094; 

від 21 березня 2006 року № 107 «Про щомісячний розмір грошової 

компенсації вартості продуктів харчування для громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», яке зареєстроване в Запорізькому 

обласному управлінні юстиції 27 березня 2006 року за № 9/1166; 

від 27 жовтня 2015 року № 411 «Про затвердження Порядку 

використання коштів обласного бюджету на придбання житла для сімей 

загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в                      

антитерористичній операції, а також для інвалідів I – II групи з числа 

військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 

поліпшення житлових умов», яке зареєстроване в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Запорізькій області 30 жовтня 2015 року за № 36/1700. 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 
 
 
 

Перший заступник голови 
Запорізької обласної  
державної адміністрації       Е.В. Слепян 
 
 
 


