
 
ПЕРЕЛІК  

розпоряджень голови облдержадміністрації  
за період з 01.02.2019 по 28.02.2019 

 
№ з/п Заголовок розпорядження Номер Дата 

1 2 3 4 
1.  Про затвердження паспортів бюджетних програм 

місцевого бюджету на 2019 рік 
 

50 01.02.2019 

2.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 04.12.2018  
№ 639 «Про затвердження Антикорупційної 
програми Запорізької обласної державної 
адміністрації на 2018-2020 роки» 
 

51 05.02.2019 

3.  Про видалення коштів із резервного фонду 
обласного бюджету Департаменту з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації  
 

52 06.02.2019 

4.  Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОЛЯ» в оренду земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 
 

53 06.02.2019 

5.  Про надання товариству з обмеженою 
відповідальністю «БАРТ-БУДСЕРВІС» згоди на 
поділ земельної ділянки державної власності 
 

54 06.02.2019 

6.  Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.03.2011 № 86 «Про 
затвердження Положення про відділ фінансового 
забезпечення апарату облдержадміністрації» 
  

55 06.02.2019 

7.  Про затвердження обсягів регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів і 
молодших спеціалістів у 2019 році для закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
закладів освіти інших типів Запорізької області 
 

56 06.02.2019 

8.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 30.05.2016 № 
311 “Про утворення ради оборони Запорізької 
області» (зі змінами) 
 

57 07.02.2019 

9.  Про затвердження паспорта бюджетної програми 
на 2019 рік за КПКВК 7781010 
 

58 08.02.2019 

10.  Про скасування розпорядження голови 
Токмацької райдержадміністрації від 14.11.2018 
№ 515 “Про надання Запорізькому обласному 
центру зайнятості в постійне користування 
земельної ділянки для розміщення Токмацької 
районної філії Запорізького обласного центру 
зайнятості» 
 

59 08.02.2019 

11.  Про внесення змін до договорів оренди землі 
 

60 08.02.2019 
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12.  Про надання дозволу товариству з обмеженою 
відповідальністю «АЗОВІНВЕСТПРОМ» на 
розроблення робочого проекту землеустрою щодо 
рекультивації земельних ділянок, ґрунтовий 
покрив яких буде порушено при проведенні 
будівельних робіт 
 

61 11.02.2019 

13.  Про визнання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 22.08.2017 № 434 «Про 
затвердження Положення про відділ роботи із 
зверненнями громадян апарату Запорізької 
обласної державної адміністрації» таким, що 
втратило чинність 
 

62 11.02.2019 

14.  Про внесення змін до договору оренди водного 
об’єкта від 18.02.2009 № 003 
 

63 11.02.2019 

15.  Про внесення змін до договору на право 
тимчасового водокористування водним об’єктом 
загальнодержавного значення на умовах оренди 
від 12.04.2007 № 17 
 

64 11.02.2019 

16.  Про внесення змін до договору на право 
тимчасового водокористування водним об’єктом 
загальнодержавного значення на умовах оренди 
від 20.11.2007 № 5/233 
 

65 11.02.2019 

17.  Про розірвання договору оренди землі від 
28.04.2009, укладеного між Кам’янсько-
Дніпровською районною державною 
адміністрацією та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Аграрна рибогосподарська 
компанія «Прибой» 
 

66 11.02.2019 

18.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 11.07.2018  
№ 364 «Про внесення змін та доповнень до 
договору оренди земельної ділянки водного 
фонду для використання водного об’єкта від 
28.07.2005» 
 

67 11.02.2019 

19.  Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 22.06.2018 № 327 «Про внесення 
змін до договору оренди землі від 20.05.2005, 
зареєстрованого у Гуляйпільському районному 
відділі Запорізької регіональної філії ДП «Центр 
ДЗК», про що у Державному реєстрі земель 
вчинено запис від 20 травня 2004 року за № 2, 
укладеного між Гуляйпільською районною 
державною адміністрацією та товариством з 
обмеженою відповідальністю 
«Запоріжспецтрансгаз» (зі змінами) 
 

68 11.02.2019 

20.  Про внесення змін та доповнень до договору 
оренди водного об’єкта від 12.03.2011 
 

69 11.02.2019 
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21.  Про внесення змін та доповнень до договору 
оренди водного об’єкта від 12.05.2010 
 

70 11.02.2019 

22.  Про передачу майна з балансу апарату 
облдержадміністрації на баланс Управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  
 

71 12.02.2019 

23.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15.02.2018 № 79 «Про 
створення та затвердження складу обласної 
комісії з контролю за станом спортивних споруд 
для проведення спортивних та культурно-
видовищних заходів» 
 

72 12.02.2019 

24.  Про реєстрацію статутів, змін і доповнень до 
статутів релігійних організацій 
 

73 12.02.2019 

25.  Про затвердження Плану освіження (заміни) 
лікарських засобів та виробів медичного 
призначення регіонального матеріального резерву 
на 2019 рік 
 

74 12.02.2019 

26.  Про затвердження проектно-кошторисної 
документації по об’єкту «Капітальний ремонт 
ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі 
від річки Мокра Московка та по вул. 
Автозаводській до пересічення вул. 
Автозаводської та вул. Новокузнецької з 
транспортною розв’язкою (по типу «кільце») в 
місті Запоріжжі» 
 

75 12.02.2019 

27.  Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання 
 

76 12.02.2019 

28.  Про затвердження Плану підготовки публічного 
звіту голови Запорізької обласної державної 
адміністрації за 2018 рік 
 

77 12.02.2019 

29.  Про проведення призову громадян України на 
строкову військову службу у 2019 році та заходи 
щодо його забезпечення 
 

78 12.02.2019 

30.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 28.01.2019 № 38  «Про 
розподіл додаткової дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 
2019 рік» 
 

79 12.02.2019 

31.  Про передачу об’єктів вулично-дорожньої мережі 
з державної у комунальну власність 
територіальної громади міста Запоріжжя 
 

80 14.02.2019 

32.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 08.08.2018 № 
415 «Про затвердження Переліку проектів та 

81 14.02.2019 
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заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 
розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості», зі змінами 
 

33.  Про продовження та закінчення строку 
проходження альтернативної (невійськової) 
служби Мельникова В.В. 
 

82 14.02.2019 

34.  Про направлення на альтернативну (невійськову) 
службу Сенічева Р.А. 
 

83 14.02.2019 

35.  Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 18.06.2018 № 315 «Про 
створення обласної комісії з питання перегляду та 
складання переліку споживачів та їх  обладнання, 
для якого має бути встановлена екологічна броня 
електропостачання» (зі змінами) 
 

84 14.02.2019 

36.  Про створення комітету забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури та затвердження 
його складу 
 

85 14.02.2019 

37.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 26.07.2007 № 265 «Про 
створення відділу адміністрування Державного 
реєстру виборців апарату облдержадміністрації», 
зі змінами 
 

86 14.02.2019 

38.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 17.02.2016 № 
76 «Про створення обласної комісії з питань 
евакуації, затвердження її посадового складу та 
Положення про неї» (зі змінами) 
 

87 18.02.2019 

39.  Про встановлення товариству з обмеженою 
відповідальністю «ОРЛІВСЬКА 
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ» розміру орендної 
плати за земельні ділянки та внесення змін до 
договорів оренди 
 

88 18.02.2019 

40.  Про дострокове припинення альтернативної 
(невійськової) служби Доморощина В.В. 
 

89 18.02.2019 

41.  Про дострокове припинення альтернативної 
(невійськової) служби Цимбалюка М.В. 
 

90 18.02.2019 

42.  Про продовження та закінчення строку 
проходження альтернативної (невійськової) 
служби Алієва Анар Азар-огли 
 

91 18.02.2019 

43.  Про передачу майна з балансу апарату 
облдержадміністрації на баланс Департаменту 
культури, туризму, національностей та релігій 

92 18.02.2019 
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облдержадміністрації  
 

44.  Про передачу майна з балансу апарату 
облдержадміністрації на баланс Управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації  
 

93 18.02.2019 

45.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 07.02.2018 № 64 “Про 
створення обласної координаційної ради з питань 
сприяння розвитку громадянського суспільства та 
затвердження її складу» (зі змінами) 
 

94 19.02.2019 

46.  Про посилення контролю та підвищення рівня 
виконавської дисципліни 
 

95 19.02.2019 

47.  Про проведення у 2019 році технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту 
 

96 19.02.2019 

48.  Про схвалення проекту рішення обласної ради 
«Про внесення змін і доповнень до рішення 
обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний 
бюджет на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями) 
 

97 20.02.2019 

49.  Про     проведення перевірки  наявності 
документів з грифом «Для службового 
користування» у загальному відділі апарату 
облдержадміністрації та документів з грифом 
«Для службового користування» Літер «М» у 
секторі мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації 
 

98 21.02.2019 

50.  Про затвердження Переліку споживачів 
Запорізької області, на яких поширюється 
обмеження питного водопостачання до рівня 
екологічної броні на 2019 календарний рік 
 

99 21.02.2019 

51.  Про внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 06.06.2018 № 306 «Про 
затвердження Інструкції з діловодства в апараті 
Запорізької обласної державної адміністрації», зі 
змінами 
 

100 21.02.2019 

52.  Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації  від 28.12.2012 
№ 675 «Про затвердження Положення про 
Департамент агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної адміністрації», зі 
змінами 
  

101 21.02.2019 

53.  Про розподіл коштів з Державного бюджету 
України за КПКВ 6731040 “Проведення виборів 
Президента України» 
 

102 21.02.2019 

54.  Про роботу органів управління та сил цивільного 
захисту області із запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

103 26.02.2019 
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пропуском льодоходу, повені та паводків на 
території Запорізької області у 2019 році 
 

55.  Про розірвання договору оренди землі від 
28.04.2009, укладеного між Кам’янсько-
Дніпровською районною державною 
адміністрацією та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Аграрна рибогосподарська 
компанія «Прибой» 
 

104 26.02.2019 

56.  Про видачу ТОВ “Теплоенергосоюз» ліцензії на 
провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на установках з 
використанням нетрадиційних або 
поновлювальних джерел енергії 
 

3-л 11.02.2019 

57.  Про видачу товариству з обмеженою 
відповідальністю “ТЕПЛОЕНЕРГОСОЮЗ» 
ліцензії на провадження господарської діяльності 
з постачання теплової енергії 
 

4-л 11.02.2019 

58.  Про видачу ТОВ «КОМПАНІЯ КУБ» дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами поза межами 
населених пенктів Запорізької області 
 

5-л 11.02.2019 

59.  Про видачу комунальному підприємству 
“Добробут Балки» Балківської сільської ради 
Василівського району Запорізької області ліцензії 
на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання 
 

6-л 14.02.2019 

60.  Про відмову ПП “Завод Двигун» у видачі дозволу 
на розміщення зовнішньої реклами поза межами 
населених пунктів Запорізької області 
 

7-л 20.02.2019 

61.  Про переоформлення комунальному підприємству 
“Водограй» Воздвижівської сільської ради 
ліцензії на провадження господарської діяльності 
з централізованого водопостачання та 
водовідведення 
 

8-л 21.02.2019 

 


