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Передмова
Вашій увазі пропонується щорічне інформаційнобібліографічне видання, мета якого – ознайомити користувачів
бібліотек та жителів області з офіційними документами обласної
ради та обласної адміністрації, які надійшли у фонд нашої
бібліотеки у 2009 році.
Матеріал згрупований у два розділи:
1. Рішення сесій Хмельницької обласної ради народних
депутатів.
2. Розпорядження
державної адміністрації.

голови

Хмельницької

обласної

У межах розділів документи розміщені в хронологічному порядку та за номером реєстрації.
Для прискорення пошуку документів за темою додається
алфавітно-предметний покажчик.
З представленими у виданні документами можна
ознайомитись у Центрі регіональної інформації та регіонального
інформаційного порталу ОУНБ ім. М. Островського за адресою:
вул. Театральна, 28,
29000, м. Хмельницький.
Е-mail: library@ounb.km.ua
Контактні телефони: 65-80-84, 79-47-31
79-56-40.

Більш детальну інформацію про перелік питань, що
виносилися на сесію обласної ради у 2009 році, та їх рішення
можна отримати на сайті Хмельницької обласної ради
www.oblrada.km.ua
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І. Рішення сесій Хмельницької обласної
ради народних депутатів
Дев’ятнадцята сесія п’ятого скликання
(28 січня 2009 року)
1. Регіональна програма підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2009-2010 роки: № 919/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність.
2. Обласний бюджет на 2009 рік: № 6-19/2009.
Рубрика: Бюджет.
Двадцята сесія п’ятого скликання
(25 березня 2009 року)
3. Цільова соціальна програма реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у Хмельницькій області на 2009-2017 роки: № 920/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
Двадцять перша сесія п’ятого скликання
(29 квітня 2009 року)
4. Про внесення змін та доповнень до програми
зайнятості населення Хмельницької області на 2008-2009 роки:
№ 4-21/2009.
Рубрика: Праця.
5. Про хід виконання у 2008 році програми створення
нових місць для засуджених, що утримуються у виправних
колоніях управління Державного департаменту України з
питань виконання покарань у Хмельницькій області на 20072010 роки: № 5-21/2009.
Рубрика: Правоохоронні органи.
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6. Про виконання у 2008 році програми зайнятості
населення Хмельницької області на 2008-2009 роки: № 621/2009.
Рубрика: Праця.
7. Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Хмельницької області на період до 2013 року: № 9-21/2009.
Рубрика: Охорона здоров'я.
8. Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Хмельницької області на 2009 рік: № 8-21/2009.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
9. Звіт про виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік: № 721/2009.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
10. Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Хмельницької області на період до 2013 року: № 9-21/2009.
Рубрика: Охорона здоров'я.
Двадцять друга сесія п’ятого скликання
(3 квітня 2009 року)
11. Про внесення змін до Програми розвитку
агропромислового комплексу Хмельницької області на 20072011 роки: № 5-22/2009.
Рубрика: Аграрний сектор.
12. Про перейменування Кам’янець-Подільського
училища культури: № 6-22/2009.
Рубрика: Освіта.
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Двадцять третя сесія п’ятого скликання
(9 вересня 2009 року)
13. Комплексна програма запобігання та зменшення
впливу надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру у Хмельницькій області на 2009-2013 роки: № 1623/2009.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
14. Про внесення змін до Комплексної програми
запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру у Хмельницькій області
на 2009-2013 роки: № 16-23/2009.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
Двадцять четверта сесія п’ятого скликання
(18 листопада 2009 року)
15. Про внесення змін до обласного бюджету на 2009
рік: № 16-24/2009.
Рубрика: Бюджет.
16. Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на
СНІД у Хмельницькій області на 2009-2013 роки: № 19-24/2009.
Рубрика: Охорона здоров'я.
17. Про внесення змін до Комплексної програми
профілактики злочинності у Хмельницькій області на 2006-2010
роки: № 17-24/2009.
Рубрика: Правоохоронні органи.
18. Про внесення змін до Програми оздоровлення та
відпочинку дітей Хмельницької області на період до 2013 року:
№18-24.
Рубрика: Охорона здоров’я.
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ІІ. Розпорядження голови
Хмельницької обласної державної адміністрації
19. Про утворення обласного оперативного штабу із
запобігання виникненню прогнозованих надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із можливими перебоями у газопостачанні населених
пунктів та об’єктів господарювання: Розпорядження від 14 січ.
2009 р. № 4/2009.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
20. Про відзначення в області 90-ї річниці проголошення
Акта злуки Української Народної Республіки і Західної
Української Народної Республіки та вшанування подвигу
Героїв Крут: Розпорядження від 16 січ. 2009 р. № 5/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
21. Про призначення П. Радченка: Розпорядження від 16
січ. 2009 р. № 7/2009.
Рубрика: Кадри.
22. Про комісію з розгляду звернення мешканців
гуртожитку Хмельницького професійного ліцею електроніки:
Розпорядження від 20 січ. 2009 р. № 10/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
23. Про призначення Мельник Н.В. на посаду заступника
директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді: Розпорядження від 20 січ. 2009 р. № 11/2009.
Рубрика: Кадри.
24. Про передачу бюджетних програм, головним
розпорядником яких є МНС України: Розпорядження від 23 січ.
2009 р. № 14/2009.
Рубрика: Бюджет.
25. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 28.12.2007 року № 453/2007 “Про
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виконання Указу Президента України від 1.06.2005 року
№ 900/2005 “Про першочергові заходи щодо створення
сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями в області”: Розпорядження від 26 січ.
2009 р. № 17/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
26. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2008 рік та основні напрямки роботи у 2009 році:
Розпорядження від 26 січ. 2009 р. № 18/2009.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
27. Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи:
Розпорядження від 26 січ. 2009 р. № 19/2009.
Рубрика: Пам'ятні дати.
28. Про комісію з розв’язання проблемних питань
забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло:
Розпорядження від 26 січ. 2009 р. № 20/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство. Організаційні питання.
29. Про відзначення в області 100-річчя від дня
народження Степана Бандери: Розпорядження від 26 січ. 2009 р.
№ 21/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
30. Про передачу двотомника “Національна книга пам'яті
жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні: Хмельницька
область”: Розпорядження від 26 січ. 2009 р. № 22/2009.
Рубрика: Книговидавництво.
31. Про проект рішення сесії обласної ради “Про
обласний бюджет на 2009 рік”: Розпорядження від 26 січ.
2009 р. № 24/2009.
Рубрика: Бюджет.
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32. Про Порядок проведення щорічної оцінки виконання
державними
службовцями
апарату,
керівниками
та
заступниками керівників структурних підрозділів обласної
держадміністрації покладених на них обов’язків і завдань:
Розпорядження від 29 січ. 2009 р. № 28/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
33. Про затвердження паспорта бюджетної програми на
2009 рік: Розпорядження від 4 лют. 2009 р. № 33/2009.
Рубрика: Бюджет.
34. Про організацію навчання в Центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій у 2009 році: Розпорядження від 5 лют.
2009 р. № 35/2009.
Рубрика: Кадри.
35. Про затвердження нормативів доходів громадян від
земельних ділянок різних видів призначення на 2009 рік:
Розпорядження від 5 лют. 2009 р. № 36/2009.
Рубрика: Земельні відносини.
36. Про погодження надання приватному підприємцю
Ластовяку В.М. гірничого відводу для розробки Требухівського
родовища піску: Розпорядження від 10 лют. 2009 р. № 39/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність.
37. Про склад колегії управління житлово-комунального
господарства облдержадміністрації: Розпорядження від 12 лют.
2009 р. № 44/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство. Кадри.
38. Про здійснення державного контролю за
дотриманням містобудівного законодавства, затвердженої
містобудівної документації при плануванні і забудові
відповідних територій: Розпорядження від 13 лют. 2009 р.
№ 45/2009.
Рубрика: Будівництво.
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39. Про проведення обласної акції “Жінка року 2009”:
Розпорядження від 13 лют. 2009 р. № 46/2009.
Рубрика: Громадська активність.
40. Про обласні заходи підготовки та відзначення 65-ї
річниці визволення області та України від фашистських
загарбників: Розпорядження від 18 лют. 2009 р. № 48/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
41. Про невідкладні заходи щодо підтримки культури і
духовності в області: Розпорядження від 23 лют. 2009 р.
№ 49/2009.
Рубрика: Культура.
42. Про організацію в області чергового призову
громадян України на строкову службу: Розпорядження від 23
лют. 2009 р. № 50/2009.
Рубрика: Допризовна підготовка.
43. Про обласні заходи на відзначення окремих
державних подій та свят, урочистих подій та пам’ятних дат:
Розпорядження від 23 лют. 2009 р. № 52/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
44. Про обласну робочу групу з питань протидії
протиправному поглинанню та захопленню підприємств:
Розпорядження від 24 лют. 2009 р. № 54/2009 .
Рубрика: Рейдерство.
45. Про затвердження натуральних норм забезпечення
населення твердим паливом та скрапленим газом, згідно з якими
у 2009 році населенню надаються пільги у натуральному виразі
або готівкою і житлові субсидії готівкою для відшкодування
витрат на їх придбання: Розпорядження від 26 лют. 2009 р.
№ 58/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
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46. Про звільнення В. Дейнеки: Розпорядження від 2
берез. 2009 р. № 59/2009.
Рубрика: Кадри.
47. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 2.12.2008 р. № 598/2008 “Про стан
функціонування навчальних закладів та установ професійнотехнічної освіти області, задоволення потреб ринку у
кваліфікованих робітничих кадрах”: Розпорядження від 2 берез.
2009 р. № 60/2009.
Рубрика: Освіта.
48. Про підсумки роботи органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування області щодо розгляду звернень
громадян та організації особистого прийому у 2008 році:
Розпорядження від 2 берез. 2009 р. № 61/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
49. Про роботу підприємств житлово-комунального
господарства області в умовах опалювального сезону та стан
розрахунків за спожиті енергоносії: Розпорядження від 2 берез.
2009 р. № 65/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
50. Про заходи щодо забезпечення виконання у 2009 році
показників доходної частини місцевих та державного бюджетів:
Розпорядження від 3 берез. 2009 р. № 66/2009.
Рубрика: Бюджет.
51. Про щорічне проведення місячника Червоного
Хреста в області: Розпорядження від 13 берез. 2009 р.
№ 73/2009.
Рубрика: Медицина.
52. Про звільнення М. Хайнецького: Розпорядження від
16 берез. 2009 р. № 76/2009.
Рубрика: Кадри.
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53. Про призначення В. Багіна: Розпорядження від 17
берез. 2009 р. № 77/2009.
Рубрика: Кадри.
54. Про проведення в області місячника з озеленення,
благоустрою та санітарної очистки населених пунктів:
Розпорядження від 17 берез. 2009 р. № 79/2009.
Рубрика: Екологія.
55. Про розподіл обов’язків між головою, першим
заступником, заступниками голови – керівником апарату
обласної державної адміністрації: Розпорядження від 18 берез.
2009 р. № 80/2009.
Рубрика: Структура управління.
56. Про звільнення Б. Мельника: Розпорядження від 23
берез. 2009 р. № 81/2009.
Рубрика: Кадри.
57. Про присудження персональних стипендій за
вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень у 2008 році
спортсменам області: Розпорядження від 24 берез. 2009 р.
№ 85/2009.
Рубрика: Фізична культура і спорт.
58. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 2.07.2008 року № 356/2008 “Про стан
організації в області роботи з видачі документів дозвільного
характеру за принципом організаційної єдності”: Розпорядження
від 24 берез. 2009 р. № 87/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
59. Про виконання обласного бюджету за 2008 рік:
Розпорядження від 24 берез. 2009 р. № 88/2009.
Рубрика: Бюджет.
60. Про склад колегії управління охорони здоров'я
обласної державної адміністрації: Розпорядження від 30 берез.
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2009 р. № 96/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я. Кадри.
61. Про затвердження плану обласних заходів щодо
реалізації у 2009 році Стратегії подолання бідності:
Розпорядження від 30 берез. 2009 р. № 97/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
62. Про призначення В. Купчишина: Розпорядження від
24 берез. 2009 р. № 89/2009.
Рубрика: Кадри.
63. Про план роботи обласної держадміністрації на ІІ
квартал 2009 року: Розпорядження від 26 берез. 2009 р.
№ 91/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
64. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 2 груд. 2008 р. № 597/2008 “Про
проведену в області протягом поточного року роботу з
погашення заборгованості, підвищення рівня заробітної плати та
відповідні завдання на 2009 рік”: Розпорядження від 30 берез.
2009 р. № 98/2009.
Рубрика: Праця.
65. Про створення комісії по розгляду питань з надання
грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування: Розпорядження від 31 берез. 2009 р.
№ 100/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
66. Про відзначення в області 300-річчя подій,
пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України
Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу:
Розпорядження від 1 квіт. 2009 р. № 103/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
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67. Про заходи з відзначення в області 20-ї річниці
створення Народного Руху України за перебудову:
Розпорядження від 1 квіт. 2009 р. № 104/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
68. Про відзначення в області Міжнародного дня
визволення в’язнів фашистських концтаборів: Розпорядження
від 1 квіт. 2009 р. № 105/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
69. Про призначення Г. Фурманчук: Розпорядження від 2
квіт. 2009 р. № 107/2009.
Рубрика: Кадри.
70. Про присудження Хмельницької обласної премії
імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки:
Розпорядження від 2 квіт. 2009 р. № 108/2009.
Рубрика: Нагороди.
71. Про створення та сприяння функціонуванню
добровільних пожежних дружин (команд): Розпорядження від 2
квіт. 2009 р. № 109/2009.
Рубрика: Пожежна справа.
72. Про обласну конкурсну комісію по визначенню
переліку підприємств агропромислового комплексу, яким
надаватиметься часткова компенсація відсоткової ставки за
середньостроковими
та
довгостроковими
кредитами:
Розпорядження від 2 квіт. 2009 р. № 110/2009.
Рубрика: Аграрний сектор.
73. Про затвердження складу колегії Державного архіву
Хмельницької області: Розпорядження від 3 квіт. 2009 р.
№ 113/2009.
Рубрика: Архівна справа.
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74. Про відкриття навігації на водних об’єктах
Хмельницької області: Розпорядження від 7 квіт. 2009 р.
№ 116/2009.
Рубрика: Транспорт.
75. Про переведення М. Розори: Розпорядження від 7
квіт. 2009 р. № 117/2009.
Рубрика: Кадри.
76. Про утворення обласного конкурсного комітету з
підготовки та проведення конкурсів щодо визначення
автомобільних перевізників на міжміських та приміських
автобусних маршрутах загального користування, які не
виходять за межі території області: Розпорядження від 8 квіт.
2009 р. № 118/2009.
Рубрика: Транспорт.
77. Про раду з питань безпечної життєдіяльності
населення при обласній державній адміністрації: Розпорядження
від 9 квіт. 2009 р. № 120/2009.
Рубрика: Безпека життєдіяльності.
78. Про стан боротьби зі злочинністю та корупцією,
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян:
Розпорядження від 28 квіт. 2009 р. № 141/2009.
Рубрика: Правоохоронні органи.
79. Про хід проведення державного технічного огляду
тракторів, самохідних машин і тракторних причепів у
господарствах, підприємствах та приватних осіб області:
Розпорядження від 28 квіт. 2009 р. № 142/2009.
Рубрика: Транспорт.
80. Про затвердження Порядку фінансування видатків на
поховання учасників бойових дій за рахунок субвенції з
обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам міст обл.
значення: Розпорядження від 6 трав. 2009 р. № 153/2009.
Рубрика: Бюджет.
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81. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 3.10.08 р. № 508/2008 “Про стан
інформаційно-просвітницької роботи серед дітей та молоді із
запобігання вживання психотропних речовин і прекурсорів,
отруйних та сильнодіючих засобів, формування навичок
здорового способу життя”: Розпорядження від 8 трав. 2009 р.
№158/2009.
Рубрика: Інформаційно-просвітницька діяльність.
82. Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18.02.09 р. № 175 “Про затвердження графіка
погашення у 2009 році заборгованості із сплати внесків на
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування”:
Розпорядження від 14 трав. 2009 р. № 163/2009.
Рубрика: Пенсійна реформа.
83. Про відзначення в області у 2009 році Дня пам’яті
жертв політичних репресій: Розпорядження від 14 трав. 2009 р.
№ 164/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
84. Про відзначення в області 130-річчя від дня народження Симона Петлюри: Розпорядження від 18 трав. 2009 р.
№ 168/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
85. Про призначення С. Пасічника: Розпорядження від 18
трав. 2009 р. № 169/2009.
Рубрика: Кадри.
86. Про заходи з літнього оздоровлення та відпочинку
дітей в області у 2009 році: Розпорядження від 19 трав. 2009 р.
№171/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
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87. Про план додаткових заходів щодо протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в області: Розпорядження
від 19 трав. 2009 р. № 172/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
88. Про архітектурно-містобудівну раду при управлінні
регіонального розвитку, містобудування, архітектури та
будівництва обласної державної адміністрації: Розпорядження
від 27 трав. 2009 р. № 185/2009.
Рубрика: Будівництво.
89. Про організацію покладання квітів з нагоди Дня
скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні:
Розпорядження від 27 трав. 2009 р. № 186/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
90. Про проведення в області декади правових знань,
присвяченої Дню Конституції України: Розпорядження від 27
трав. 2009 р. № 187/2009.
Рубрика: Просвітницька діяльність.
91. Про заходи на відзначення річниці від дня
народження Героя України, генерал-хорунжого УПА Романа
Шухевича: Розпорядження від 27 трав. 2009 р. № 188/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
92. Про переведення Н. Жолобок: Розпорядження від 27
трав. 2009 р. № 193/2009.
Рубрика: Кадри.
93. Про підготовку до проведення творчого звіту області
в Національному палаці мистецтв “Україна” в м. Київ:
Розпорядження від 3 черв. 2009 р. № 200/2009.
Рубрика: Культура.
94. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 1.10.08 р. № 505/2008 “Про посилення
взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
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Пенсійного фонду України щодо пенсійного страхування
населення області”: Розпорядження від 4 черв. 2009 р.
№ 2002/2009.
Рубрика: Пенсійна реформа.
95. Про хід виконання Указу Президента України від 12
грудня 2007 року №1208/2007 “Про додаткові невідкладні
заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні” в області:
Розпорядження від 4 черв. 2009 р. № 203/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
96. Про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.09 р. № 79/2009 “Про проведення в
області місячника з озеленення, благоустрою та санітарної
очистки населених пунктів”: Розпорядження від 4 черв. 2009 р.
№ 204/2009.
Рубрика: Екологія.
97. Про заходи щодо сприяння легалізації “тіньової”
зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати в області у
2009-2010 роках: Розпорядження від 4 черв. 2009 р. № 205/2009.
Рубрика: Праця.
98.
Про
утворення
при
облдержадміністрації
Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної
екологічної мережі, розвитку заповідної справи та збереження
біорізноманіття: Розпорядження від 10 черв. 2009 р. № 206/2009.
Рубрика: Екологія.
99. Про стан використання коштів субвенцій, виділених з
державного та обласного бюджетів у 2008 році та підготовки
об'єктів, фінансування яких передбачається здійснювати як з
державного, так і з місцевих бюджетів у 2009 році:
Розпорядження від 12 черв. 2009 р. № 208.
Рубрика: Бюджет.
100. Про затвердження плану заходів щодо запобігання
виникненню серед населення області захворювання на свинячий
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грип: Розпорядження від 12 черв. 2009 р. № 209/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
101. Про відзначення в області 18-ї річниці незалежності
України: Розпорядження від 22 черв. 2009 р. № 221/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
102. Про затвердження тарифів на перевезення
пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному
режимі руху, у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні: Розпорядження від 22 черв. 2009 р.
№ 223/2009.
Рубрика: Транспорт.
103. Про затвердження Положення про інспекцію
державного технічного нагляду Хмельницької обласної
державної адміністрації: Розпорядження від 23 черв. 2009 р.
№ 224/2009.
Рубрика: Структура управління.
104. Про стан підготовки підприємств агропромислового
комплексу області до збирання зернових культур у 2009 році:
Розпорядження від 25 черв. 2009 р. № 229/2009.
Рубрика: Аграрний сектор.
105. Про присудження премії обласної державної
адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах
суспільного життя” у 2009 році: Розпорядження від 26 черв.
2009 р. № 233/2009.
Рубрика: Нагороди.
106. Про відзначення 17-ї річниці створення Військовоморських Сил Збройних Сил України: Розпорядження від 26
черв. 2009 р. № 234/2009.
Рубрика: Військова справа.
107. Про надання згоди інспекції якості та формування
ресурсів сільськогосподарської продукції обласної державної
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адміністрації
на
списання
автотранспортних
Розпорядження від 26 черв. 2009 р. № 235/2009.
Рубрика: Транспорт.

засобів:

108. Про забезпечення фінансування заходів з
оздоровлення та відпочинку дітей області у 2009 році:
Розпорядження від 26 черв. 2009 р. № 236/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
109. Про план роботи обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2009 року: Розпорядження від 26 черв. 2009 р.
№ 237/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
110. Про стан проведеної роботи в області з питань
погашення заборгованості з виплати заробітної плати та
підвищення її рівня: Розпорядження від 6 лип. 2009 р.
№ 245/2009.
Рубрика: Праця.
111. Про створення регіональної дегустаційної
(приймальної) комісії при обласній державній адміністрації:
Розпорядження від 6 лип. 2009 р. № 246/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
112. Про комісію для вивчення стану функціонування
Корчунецької школи-інтернату та доцільності тимчасового
переведення із неї дітей-вихованців до іншого навчального
закладу та до сімейних форм виховання дітей, позбавлених
батьківського піклування: Розпорядження від 6 лип. 2009 р.
№ 247/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
113. Про організацію будівництва об'єктів соціального
призначення зони спостереження ВП “Хмельницька АЕС”:
Розпорядження від 14 лип. 2009 р. № 258/2009.
Рубрика: Будівництво.
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114. Про проведення технічної інвентаризації захисних
споруд цивільної оборони (цивільного захисту): Розпорядження
від 15 лип. 2009 р. № 259/2009.
Рубрика: Цивільна оборона.
115. Про створення обласної спостережної комісії:
Розпорядження від 16 лип. 2009 р. № 260/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
116. Про скасування розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 6 липня 2009 року № 246/2009:
Розпорядження від 21 лип. 2009 р. № 264 а/2009.
Рубрика: Організаційні питання
117. Про проведення конкурсу по визначенню підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу
обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення
конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального
користування, які не виходять за межі території області:
Розпорядження від 21 лип. 2009 р. № 265/2009.
Рубрика: Транспорт.
118. Про організацію у 2009/2010 навчальному році
допризовної підготовки призовників з військово-технічних
спеціальностей: Розпорядження 23 лип. 2009 р. № 267/2009.
Рубрика: Допризовна підготовка.
119. Про проведення в області тижня правових знань,
присвяченого Дню незалежності України: Розпорядження від 24
лип. 2009 р. № 270/2009.
Рубрика: Правова освіта.
120. Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2009
року для формування державного продовольчого резерву та
регіональних ресурсів для потреб області: Розпорядження від 27
лип. 2009 р. № 271/2009.
Рубрика: Аграрний сектор.
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121. Про склад обласної міжвідомчої координаційнометодичної ради по правовій освіті населення: Розпорядження
від 28 лип. 2009 р. № 273/2009.
Рубрика: Правова освіта.
122. Про план заходів щодо виконання Указу Президента
України від 27 квітня 2009 року № 272009 “Про проведення
Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятати. Відродити.
Зберегти”: Розпорядження від 28 лип. 2009 р. № 274/2009.
Рубрика: Громадська активність.
123. Про комісію з розв'язання проблемних питань
забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло:
Розпорядження від 29 лип. 2009 р. № 276/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство. Організаційні питання.
124. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за І півріччя 2009 року: Розпорядження від 30 лип.
2009 р. № 280/2009.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
125. Про роботу ДЮСШ різних форм власності та
підпорядкування: Розпорядження від 30 лип. 2009 р. №
281/2009.
Рубрика: Фізична культура і спорт.
126. Про хід виконання протокольного рішення
розширеного селекторного засідання ради з питань безпечної
життєдіяльності населення від 12 червня 2009 року № 2:
Розпорядження від 3 серп. 2009 р. № 285/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
127. Про створення при обласній державній адміністрації
акредитаційної комісії по видачі дозволів на право здійснення
туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу :
Розпорядження від 3 серп. 2009 р. № 286/2009.
Рубрика: Туризм.
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128. Про склад колегії управління освіти і науки
обласної державної адміністрації: Розпорядження від 4 серп.
2009 р. № 287/2009.
Рубрика: Освіта.
129. Про стан розрахунків сільськогосподарських
товаровиробників області з Пенсійним фондом України:
Розпорядження від 6 серп. 2009 р. № 291/2009.
Рубрика: Пенсійний фонд.
130. Про призначення адміністратора безпеки та
оператора комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”: Розпорядження від 10 серп. 2009 р.
№ 296/2009.
Рубрика: Організаційні питання. Кадри.
131. Про комісію для проведення випробувань
комплексної системи захисту інформації автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр
виборців”: Розпорядження від 10 серп. 2009 р. № 297/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
132. Про додаткові заходи щодо вшанування в області
пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні:
Розпорядження від 13 серп. 2009 р. № 302/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
133. Про створення дорадчого органу при управлінні у
справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації:
Розпорядження від 13 серп. 2009 р. № 303/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
134. Про утворення спеціальної комісії з питань
погашення податкового боргу із застосуванням практики заслуховування керівників підприємств-боржників: Розпорядження
від 13 серп. 2009 р. № 304/2009.
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Рубрика: Податковий борг підприємств.
135. Про надання у користування ПП “Затишок” лісової
ділянки: Розпорядження від 17 серп. 2009 р. № 305/2009.
Рубрика: Орендні відносини.
136. Про виділення матеріальних резервів з регіонального матеріального резерву: Розпорядження від 17 серп.
2009 р. № 308/2009.
Рубрика: Регіональна політика.
137. Про обласну консультативно-дорадчу раду з питань
профілактики і протидії пияцтву та алкоголізму: Розпорядження
від 17 серп. 2009 р. № 309/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
138. Про організацію робіт з капітального ремонту
об'єктів соціального призначення зони спостереження ВП
“Хмельницька АЕС”: Розпорядження від 18 серп. 2009 р.
№ 310/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
139. Про присвоєння обласних премій у галузі культури і
мистецтва: Розпорядження від 20 серп. 2009 р. № 312/2009.
Рубрика: Нагороди.
140. Про занесення на обласну Дошку Пошани “Кращі
люди Хмельниччини”: Розпорядження від 20 серп. 2009 р.
№ 313/2009.
Рубрика: Кращі люди.
141. Про організацію та проведення 25-ї обласної
ювілейної виставки “Агро-Поділля-2009”: Розпорядження від 25
серп. 2009 р. № 314/2009.
Рубрика: Торгівля.
142. Про передачу в оренду земельної ділянки ПП
“Затишок” для надання послуг в організації відпочинку
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населення, туризму та проведення спортивних
Розпорядження від 26 серп. 2009 р. № 315/2009.
Рубрика: Орендні відносини.

заходів:

143. Про заходи з відзначення в області Дня
Українського козацтва
та
річниці створення УПА:
Розпорядження від 16 верес. 2009 р. № 347/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
144. Про склад колегії управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації: Розпорядження від 17 верес.
2009 р. № 352/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
145. Про забезпечення соціального захисту бездомних
громадян та безпритульних дітей: Розпорядження від 21 верес.
2009 р. № 356/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
146. Про встановлення обласної премії у сфері фізичної
культури та спорту за вагомий внесок у розбудову
фізкультурно-спортивного руху: Розпорядження від 21 верес.
2009 р. № 357/2009.
Рубрика: Фізична культура і спорт.
147. Про встановлення в області тривалості опалювального періоду осінньо-зимового 2009/2010 року для
мешканців житлових будинків з індивідуальним опаленням:
Розпорядження від 22 верес. 2009 р. № 359/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
148. Про хід виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 28.04.09 р. № 142/2009 р. “Про хід
проведення
державного
технічного
огляду
тракторів,
самохідних машин і тракторних причепів у господарствах,
підприємствах та приватних осіб області”: Розпорядження від 28
верес. 2009 р. № 362/2009.
Рубрика: Транспорт.
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149. Про підсумки оздоровлення дітей Хмельницької
області у 2009 році: Розпорядження від 28 верес. 2009 р.
№ 363/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
150. Про план роботи обласної державної адміністрації
на ІV квартал 2009 року: Розпорядження від 28 верес. 2009 р.
№ 364/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
151. Про проведену в області роботу з питань погашення
заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня
оплати праці: Розпорядження від 28 верес. 2009 р. № 365/2009.
Рубрика: Праця.
152. Про створення регіональної галузевої ради
підприємців з питань туризму при обласній державній
адміністрації: Розпорядження від 28 верес. 2009 р. № 366/2009.
Рубрика: Туризм.
153. Про проведення в області Всеукраїнського тижня
права: Розпорядження від 29 верес. 2009 р. № 368/2009.
Рубрика: Правова освіта.
154. Про створення регіональної галузевої ради
підприємців з питань промисловості при обласній державній
адміністрації: Розпорядження від 7 жовт. 2009 р. № 375/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність. Організаційні
питання.
155. Про створення регіональної галузевої ради
підприємців з питань торгівлі та послуг при обласній державній
адміністрації: Розпорядження від 7 жовт. 2009 р. № 376/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність. Організаційні
питання.
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156. Про створення регіональної галузевої ради
підприємців з питань транспорту при обласній державній
адміністрації: Розпорядження від 7 жовт. 2009 р. № 377/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність. Організаційні
питання.
157. Про проведення приписки громадян України 1993
року народження до призовних дільниць у січні-березні 2010
року: Розпорядження від 8 жовт. 2009 р. № 379/2009.
Рубрика: Допризовна підготовка.
158. Про робочу групу із впровадження спільного
проекту Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та
Європейського Союзу “Розвиток комплексних превентивних
послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування, та
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах”:
Розпорядження від 13 жовт. 2009 р. № 380/2009.
Рубрика: Проектна діяльність. Позашкільні послуги.
159. Про утворення робочої групи по забезпеченню
своєчасного початку та належного проведення опалювального
сезону 2009/2010 року: Розпорядження від 20 жовт. 2009 р.
№ 384/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
160. Про призначення В. Довганя: Розпорядження від 20
жовт. 2009 р. № 386/2009.
Рубрика: Кадри.
161. Про створення регіональної галузевої ради
підприємців з питань сільського господарства, харчової та
переробної
промисловості
при
обласній
державній
адміністрації: Розпорядження від 28 жовт. 2009 р. № 395/2009.
Рубрика: Підприємницька діяльність. Організаційні
питання.
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162. Про заходи із запобігання грипу типу А/Н1N1/
Каліфорнія/04/09, гострих респіраторних захворювань серед
населення області: Розпорядження від 30 жовт. 2009 р.
№ 398/2009.
Рубрика: Охорона здоров’я.
163. Про організацію роботи місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області в
умовах загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ:
Розпорядження від 30 жовт. 2009 р. № 399/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
164. Про склад групи повноважних представників від
обласної державної адміністрації для проведення колективних
переговорів по укладенню Регіональної угоди на 2010-2012
роки: Розпорядження від 30 жовт. 2009 р. № 400/2009.
Рубрика: Організаційні питання.
165. Про стан та основні напрямки розвитку бурякоцукрової галузі області: Розпорядження від 9 листоп. 2009 р.
№ 403/2009.
Рубрика: Аграрний сектор.
166. Про стан та перспективи розвитку туристичної
галузі в області: Розпорядження від 9 листоп. 2009 р.
№ 404/2009.
Рубрика: Туризм.
167. Про стан використання коштів субвенцій з
державного та обласного бюджетів на соціально-економічний
розвиток області за січень-вересень 2009 року: Розпорядження
від 9 листоп. 2009 р. № 405/2009.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
168. Про створення регіональної ради підприємців з
питань діяльності ринків при обласній державній адміністрації:
Розпорядження від 9 листоп. 2009 р. № 407/2009.
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Рубрика: Підприємницька діяльність.
169. Про відзначення кращих районів, колективів
сільськогосподарських підприємств області: Розпорядження від
9 листоп. 2009 р. № 409/2009.
Рубрика: Нагороди.
170. Про забезпечення обліку об’єктів газопостачання,
які використовуються для розподілу природного газу:
Розпорядження 12 листоп. 2009 р. № 417/2009.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
171. Про обласні заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв
голодоморів: Розпорядження від 16 листоп. 2009 р. № 419/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
172. Про регіональні заходи щодо реалізації Концепції
підвищення правової культури учасників виборчого процесу та
референдумів в Україні: Розпорядження від 23 листоп. 2009 р.
№ 427/2009.
Рубрика: Правова освіта.
173. Про заходи з відзначення в області Міжнародного
дня інвалідів: Розпорядження від 23 листоп. 2009 р. № 428/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
174. Про заходи з підготовки та відзначення Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: Розпорядження від 24 листоп. 2009 р.
№ 429/2009.
Рубрика: Пам’ятні дати.
175. Про стан розвитку спорту в сільській місцевості:
Розпорядження від 26 листоп. 2009 р. № 432/2009.
Рубрика: Фізична культура і спорт.
176. Про стан боротьби із злочинністю та корупцією,
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян:
Розпорядження від 26 листоп. 2009 р. № 433/2009.
Рубрика: Правоохоронні органи.
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177. Про Хмельницький обласний центр ресоціалізації
наркозалежної молоді: Розпорядження від 30 листоп. 2009 р.
№ 434/2009.
Рубрика: Соціальний захист.
178. Про склад комісій з проведення аналізу наявної
містобудівної документації населених пунктів області:
Розпорядження від 30 листоп. 2009 р. № 436/2009.
Рубрика: Будівництво.
179. Про перерозподіл обсягів субвенцій з обласного
бюджету місцевим бюджетам на виплату пільг, допомог та
компенсаційних виплат населенню: Розпорядження від 16 груд.
2009 № 456/2009.
Рубрика: Бюджет.
180. Про заходи щодо організації та проведення в
області новорічних і різдвяних свят для дітей: Розпорядження
від 17 груд. 2009 р. № 458/2009.
Рубрика: Дозвілля.
181. Про стан здійснення в області заходів з підготовки
та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року:
Розпорядження від 21 груд. 2009 р. № 461/2009.
Рубрика: Інформаційно-просвітницька діяльність.
182. Про стан надходження і використання коштів, які
надійшли у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва: Розпорядження від
21 груд. 2009 р. № 462/2009.
Рубрика: Бюджет.
183. Про виконання в області протягом поточного року
розпоряджень голови облдержадміністрації щодо погашення
заборгованості та підвищення рівня заробітної плати, а також
відповідні завдання на 2010 рік: Розпорядження від 21 груд.
2009 р. № 463.
Рубрика: Заробітна плата.
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184. Про склад колегії служби у справах дітей
Хмельницької державної адміністрації: Розпорядження від 22
груд. 2009 р. № 465.
Рубрика: Позашкільні заклади.
185. Про план роботи обласної державної адміністрації
на І квартал 2010 року: Розпорядження від 22 груд. 2009 р.
№ 466.
Рубрика: Організаційні питання.
186. Про обласні заходи щодо активізації роботи з
визнання українського визвольного руху ХХ століття:
Розпорядження від 23 груд. 2009 р. № 468.
Рубрика: Інформаційно-просвітницька діяльність.
187. Про Порядок проведення щорічної оцінки
виконання державними службовцями апарату, керівниками та
заступниками керівників структурних підрозділів обласної
державної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань:
Розпорядження від 24 груд. 2009 р. № 471.
Рубрика: Організаційні питання.
188. Про затвердження Порядку фінансування або
відшкодування витрат на здійснення поховання учасників
бойових дій і інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного
бюджету районним бюджетам та бюджетам міст обласного
значення: Розпорядження від 24 груд. 2009 р. № 472.
Рубрика: Бюджет.
189. Про звільнення В. Багіна: Розпорядження від 28
груд. 2009 р. № 474.
Рубрика: Кадри.
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190. Про комісію з проведення перевірки стану
дотримання нормативно-правових актів щодо казначейського
обслуговування місцевих бюджетів Головним управлінням
Державного казначейства України у Хмельницькій області:
Розпорядження від 28 груд. 2009 р. № 477.
Рубрика: Бюджет.
191. Про встановлення розміру плати за виготовлення
бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове
приміщення у гуртожитку: Розпорядження від 30 груд. 2009 р.
№ 483.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
192. Про встановлення граничних нормативів рентабельності на послуги інвентаризації нерухомого майна,
оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та
реєстрацію таких прав: Розпорядження від 30 груд. 2009 р.
№ 484.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
193. Про присудження обласної премії у сфері фізичної
культури та спорту за вагомий внесок у розробку фізкультурноспортивного руху: Розпорядження від 30 груд. 2009 р. № 488.
Рубрика: Фізична культура і спорт. Нагороди.
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