ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови облдержадміністрації
за період з 01.03.2019 по 31.03.2019
№ з/п

Заголовок розпорядження

Номер

Дата

1
1.

2
Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 10.08.2018 № 425 «Про
затвердження Плану заходів щодо реформування
системи інституційного догляду і виховання дітей
у Запорізькій області на 2018-2026 роки»

3
105

4
01.03.2019

2.

Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 21.02.2019 № 102 «Про
розподіл коштів з Державного бюджету України
за КПКВ 6731040 «Проведення виборів
Президента України»

106

01.03.2019

3.

Про відмову в направленні на альтернативну
(невійськову) службу Бикову Д.О.

107

01.03.2019

4.

Про направлення на альтернативну (невійськову)
службу Кота Р.В.

108

01.03.2019

5.

Про направлення на альтернативну (невійськову)
службу Головатого А.А.

109

01.03.2019

6.

Про затвердження Положення про експертну
комісію Запорізької обласної державної
адміністрації та її склад

110

01.03.2019

7.

Про затвердження Положення про комісію з
питань роботи із службовою інформацією в
апараті Запорізької обласної державної
адміністрації та її склад

111

01.03.2019

8.

Про надання Бердянському державному
педагогічному університету в постійне
користування земельної ділянки площею 0,5100 га
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти

112

05.03.2019

9.

Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 09.01.2019 №
6 «Про надання Державному навчальному закладу
«Мелітопольське вище професійне училище» в
постійне користування земельної ділянки площею
0,2940 га для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти

113

05.03.2019

10. Про встановлення товариству з обмеженою
відповідальністю «ЮРОКЕЙП ЮКРЕЙН І»
розміру орендної плати за земельні ділянки та
внесення змін до договорів оренди

114

05.03.2019

11. Про затвердження Положення про Департамент
екології та природних ресурсів Запорізької
обласної державної адміністрації

115

06.03.2019
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12. Про затвердження Положення про сектор
контролю апарату Запорізької обласної державної
адміністрації

116

06.03.2019

13. Про затвердження складу конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників

117

06.03.2019

14. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 23.02.2018 № 106 «Про
затвердження складу робочої групи з питань
аналізу матеріалів, наданих перевізникамипретендентами на участь у конкурсах з
перевезення пасажирів на внутрішньообласних
маршрутах загального користування» (зі змінами)

118

06.03.2019

15. Про проведення конкурсів з перевезення
пасажирів на міжміських і приміських автобусних
маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території Запорізької області

119

06.03.2019

16. Про затвердження висновку щодо відповідності
Конституції та законам України проектів рішень
стосовно добровільного об’єднання
територіальних громад Тернуватської селищної
ради та Самійлівської сільської ради
Новомиколаївського району Запорізької області в
Тернуватську сілищну об’єднану територіальну
громаду Новомиколаївського району Запорізької
області з адміністративним центром у селищі
міського типу Тернувате

120

07.03.2019

17. Про надання ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ 3029
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ у постійне
користування земельної ділянки площею 0,6532 га
для розміщення та постійної діяльності
Національної гвардії України

121

11.03.2019

18. Про погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки
державної власності площею 74,3773 га, яка
перебуває в оренді товариства з обмеженою
відповідальністю "БАРТ-БУДСЕРВІС"

122

11.03.2019

19. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 17.05.2018 № 255
"Про затвердження складу колегії Запорізької
обласної державної адміністрації"

123

11.03.2019

20. Про затвердження складу конкурсної комісії
обласної державної адміністрації

124

12.03.2019

21. Про затвердження Регіонального плану розвитку
професійної (професійно-технічної) освіти на
2019-2021 роки

125

15.03.2019

22. Про проведення інвентаризації державного майна,
що належить до сфери управління
облдержадміністрації

126

15.03.2019
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23. Про впорядкування перевезень пасажирів
автомобільним транспортом у Запорізькій області

127

15.03.2019

24. Про створення Керівного комітету з розробки
проекту Стратегії регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2027 року та
Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації та
затвердження його складу

128

15.03.2019

25. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в
Запорізькій області

129

15.03.2019

26. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у
2018 році та забезпечення виконання в області
вимог законодавства України щодо розгляду
звернень громадян

130

15.03.2019

27. Про направлення на альтернативну (невійськову)
службу Каменських О.М.

131

15.03.2019

28. Про направлення на альтернативну (невійськову)
службу Дзюбу І.О.

132

15.03.2019

29. Про напрвлення на альтернативну (невійськову)
службу Коваленка Т.В.

133

15.03.2019

30. Про напрвлення на альтернативну (невійськову)
службу Архіпова І.С.

134

15.03.2019

31. Про утворення колегії Департаменту культури,
туризму, національностей та релігій Запорізької
обласної державної адміністрації

135

19.03.2019

32. Про внесення змін до договору оренди землі

136

19.03.2019

33. Про внесення змін до договору оренди землі

137

20.03.2019

34. Про призначення керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій регіонального
рівня

138

21.03.2019

35. Про передачу автомобільних доріг загального
користування місцевого значення в Запорізькій
області з балансу Департаменту промисловості та
розвитку інфраструктури обласної державної
адміністрації на баланс Державного підприємства
«Місцеві дороги Запорізької області»

139

21.03.2019

36. Про надання товариству з обмеженою
відповідальністю “Проба» дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва
автомобільної газонаповнювальної компресорної
станції з комплексом об’єктів дорожнього сервісу

140

22.03.2019
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37. Про передачу місцевих схем формування
екологічної мережі Запорізької області

141

25.03.2019

38. Про внесення змін до договору оренди землі від
10.09.2001

142

25.03.2019

39. Про розірвання договору надання в оренду
водного об’єкта від 21.03.2012 № 44, зі змінами, та
договору оренди землі від 13.04.2007 № 10, зі
змінами, укладених між Запорізькою обласною
державною адміністрацією та селянським
(фермерським) господарством «Тілець»

143

25.03.2019

40. Про розірвання договору на право тимчасового
водокористування водним об’єктом
загальнодержавного значення на умовах оренди
від 08.08.2006 № 44, зі змінами, та договору
оренди земель водного фонду від 19.04.2006 № 19,
зі змінами, укладених з селянським (фермерським)
господарством «Новобілики»

144

25.03.2019

41. Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної
торгівлі у Запорізькій області

145

25.03.2019

42. Про виділення коштів із резервного фонду
обласного бюджету Департаменту житловокомунального господарства та будівництва
облдержадміністрації

146

25.03.2019

43. Про передачу майна з балансу апарату
облдержадміністрації на баланс Василівської
райдержадміністрації

147

25.03.2019

44. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 11.06.2015 № 210 «Про
створення конкурсної комісії з визначення
суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу для надання фінансової підтримки
через механізм здешевлення кредитів та
затвердження її складу» (зі змінами)

148

25.03.2019

45. Про надання згоди Ружицькому Ігорю
Миколайовичу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки площею
45,6565 га в натурі (на місцевості)

149

25.03.2019

46. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 04.04.2012 № 153 «Про
заходи щодо впорядкування і утримання
службових легкових автомобілів» (зі змінами)

150

26.03.2019

47. Про надання відкритому акціонерному товариству
«Мелітопольський завод АВТОКОЛЬОРЛИТ»
згоди на відновлення меж земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої

151

27.03.2019
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48. Про надання відкритому акціонерному товариству
«Мелітопольський завод АВТОКОЛЬОРЛИТ»
згоди на відновлення меж земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості

152

27.03.2019

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

153

27.03.2019

50. Про затвердження умов, диференційованих
показників і розмірів преміювання директора
ДП «Місцеві дороги Запорізької області», що
належить до сфери управління Запорізької
обласної державної адміністрації

154

27.03.2019

51. Про проведення заходів з озеленення та
благоустрою населених пунктів області у 2019
році

155

27.03.2019

52. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 06.03.2019 № 107 «Про
затвердження складу конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників»

156

28.03.2019

53. Про затвердження обсягу субвенції на 2019 рік

157

28.03.2019

54. Про затвердження обсягу субвенції на 2019 рік

158

28.03.2019

55. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 01.02.2019 № 50 «Про
затвердження паспортів бюджетних програм
місцевого бюджету на 2019 рік»

159

28.03.2019

56. Про затвердження Плану заходів на 2019 рік щодо
реалізації Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016-2020 роки у Запорізькій області

160

28.03.2019

57. Про затвердження Плану заходів з реалізації
Стратегії подолання бідності в Запорізькій області
на 2019 рік

161

28.03.2019

58. Про стан кадрової роботи та дотримання
законодавства при проходженні державної служби
за результатами 2018 року в Запорізькій обласній
державній адміністрації та районних державних
адміністраціях області

162

28.03.2019

59. Про відмову в направленні на альтернативну
(невійськову) службу Орліхіну О.С.

163

28.03.2019
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60. Про внесення змін до розпорядження голови
облдержадміністрації від 13.02.2013 № 64 «Про
створення координаційної ради з питань сім’ї,
жінок, охорони материнства і дитинства при голові
облдержадміністрації, затвердження її складу та
Положення про неї», зі змінами

164

28.03.2019

61. Про організацію проведення заходу «Врожай2019»

165

28.03.2019

62. Про визначення уповноваженої особи
(координатора) з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та
протидії насильству за ознакою статі в Запорізькій
обласній державній адміністрації

166

29.03.2019

63. Про передачу майна з балансу Департаменту
промисловості та розвитку інфраструктури
обласної державної адміністрації на баланс
державного підприємства «Місцеві дороги
Запорізької області»

167

29.03.2019

64. Про переоформлення Державному підприємству
“Сільськогосподарське підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби України (№ 8)»
ліцензії на провадження господарської діяльності
з централізованого водопостачання та
водовідведення

9-л

07.03.2019

65. Про залишення без розгляду заяви товариства з
обмеженою відповідальністю “Белводстрой» про
отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення

10-л

20.03.2019

66. Про видачу ПП «Завод Двигун» дозволу на
розміщення зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів Запорізької області

11-л

25.03.2019

