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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 2011 році.
Матеріал згрупований у два розділи:
1. Рішення сесій Хмельницької обласної ради.
2. Розпорядження голови Хмельницької обласної державної
адміністрації.
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 Хмельницької
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи
Островського за адресою:
вул. Театральна, 28,
29000, м. Хмельницький.
Е-mail: library@ounb.com.ua
Контактні телефони: 65-80-84,
79-56-40.
Більш детальну інформацію про перелік питань, що
виносилися на сесії обласної ради у 2011 році, та їх рішення
можна отримати на сайті Хмельницької обласної ради
www.oblrada.km.ua; про розпорядження голови Хмельницької
обласної державної адміністрації – на сайті Хмельницької ОДА
www.adm.km.ua
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І. Рішення сесій обласної ради
Третя сесія шостого скликання
(2 березня 2011 року)
1. Програма соціально-економічного та культурного
розвитку Хмельницької області на 2011 рік: рішення від 2 берез.
2011 р. № 21-3/2011.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
2. Програма моніторингу довкілля Хмельницької області
на 2011-2016 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 23-3/2011.
Рубрика: Екологія.
3. Комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища Хмельницької області на 2011-2015
роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 25-3/2011.
Рубрики: Охорона навколишнього середовища.
4. Обласна комплексна програма соціального захисту
населення на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 року
№ 27-3/2011.
Рубрика: Соціальний захист.
5. Обласна програма правової освіти населення на 20112015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 29-3/2011.
Рубрика: Правова освіта.
6. Комплексна програма профілактики правопорушень
та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області
на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 31-3/2011.
Рубрика: Правоохоронні органи.
7. Обласна програма розвитку освіти Хмельницької
області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 403/2011.
Рубрика: Освіта.
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8. Регіональна програма підтримки малого підприємництва Хмельницької області на 2011-2012 роки: рішення від
2 берез. 2011 р. № 41-3/2011.
Рубрика: Підприємницька діяльність.
9. Програма залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 2 берез.
2011 р. № 42-3/2011.
Рубрика: Інвестиційна діяльність.
10. Програма розвитку земельних відносин у
Хмельницькій області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез.
2011 р. № 44-3/2011.
Рубрика: Земельні відносини.
11. Програма передачі гуртожитків у власність
територіальних громад Хмельницької області на 2011-2014
роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 45-3/2011.
Рубрика: Орендні відносини.

Четверта сесія шостого скликання
(18 травня 2011 року)
12. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 124/2011.
Рубрика: Пожежна безпека.
13. Обласна цільова програма “Цукровий діабет” на
2011-2013 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 15-4/2011.
Рубрика: Охорона здоров'я.
14. Обласна цільова соціальна програма “Молодь
Хмельниччини” на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р.
№ 17-4/2011.
Рубрика: Молодіжний рух.
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15. Обласна програма підтримки сім’ї та демографічного
розвитку на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 194/2011.
Рубрика: Соціальний захист.
16. Програма приватизації об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на
2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 22-4/2011.
Рубрика: Приватизація.

П’ята сесія шостого скликання
(5 серпня 2011 року)
17. Обласна програма забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року: рішення
від 5 серп. 2011 р. № 16-5/2011.
Рубрика: Гендерна політика.
18. Обласна програма розвитку архівної справи на 20112015 роки: рішення від 5 серп. 2011 р. № 18-5/2011.
Рубрика: Архівна справа.
19. Обласна програма забезпечення медичних закладів
області кадрами, особливо у сільській місцевості, на 2011-2015
роки: рішення від 5 серп. 2011 р. № 20-5/2011.
Рубрика: Медицина.

Шоста сесія шостого скликання
(19 жовтня 2011 року)
20. Програма забезпечення антитерористичного захисту
енергетичного, транспортного комплексів, техногенно-небезпечних військових об’єктів та населення у Хмельницькій
області на 2011-2013 роки: рішення від 19 жовт. 2011 р. № 166/2011.
Рубрика: Правоохоронна діяльність.

6

Сьома сесія шостого скликання
(21 грудня 2011 року)
21. Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік: рішення від 21 груд. 2011 р. № 177/2011.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
22. Регіональна програма розроблення схеми планування
території Хмельницької області на 2011-2014 роки: рішення від
21 груд. 2011 р. № 18-7/2011.
Рубрика: Адміністративно-територіальне планування.
23. Програма розвитку галузі охорони здоров’я області
на 2011-2014 роки: рішення від 21 груд. 2011 р. № 19-7/2011.
Рубрика: Охорона здоров’я.

Восьма сесія шостого скликання
(29 грудня 2011 року)
24. Обласний бюджет на 2012 рік: рішення від 29 груд.
2011 р. № 1-8/2011.
Рубрика: Бюджет.
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ІІ. Розпорядження голови
Хмельницької обласної державної адміністрації
25. Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності
в області: розпорядження від 11 січ. 2011 р. № 4/2011.
Рубрика: Право.
26. Про організацію навчання в Центрі перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади,
органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій у 2011 році: розпорядження
від 14 січ. 2011 р. № 7/2011.
Рубрика: Кадри.
27. Про відзначення у 2011 році в області Дня
Соборності України: розпорядження від 14 січ. 2011 р.
№ 9/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
28. Про Координаційну раду з питань проведення
державної політики у сфері охорони дитинства: розпорядження
від 19 січ. 2011 р. № 15/2011.
Рубрика: Соціальний захист.
29. Про результати перевірок організації обслуговування
та проживання осіб в інтернатних установах сфери управління
органів праці та соціального захисту населення області:
розпорядження від 1 лют. 2011 р. № 26/2011.
Рубрика: Соціальний захист.
30. Про затвердження нормативів доходів громадян від
земельних ділянок різних видів призначення на 2011 рік:
розпорядження від 1 лют. 2011 р. № 27/2011.
Рубрика: Земельні відносини.
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31. Про результати ревізії виконання бюджетів та
використання бюджетних коштів за 2008-2009 роки та звітний
період
2010
року,
проведеної
ГоловКРУ
України:
розпорядження від 2 лют. 2011 р. № 28/2011.
Рубрика: Бюджет.
32. Про використання коштів субвенцій з державного та
обласного бюджетів, передбачених для реалізації інвестиційних
проектів соціально-економічного розвитку області у 2010 році:
розпорядження від 2 лют. 2011 р. № 29/2011.
Рубрика: Інвестиції.
33. Про затвердження складу громадської ради при
обласній державній адміністрації: розпорядження від 3 лют.
2011 р. № 30/2011.
Рубрика: Громадська діяльність.
34. Про заходи щодо забезпечення виконання у 2011
році показників доходної частини, економічного та
раціонального використання коштів державного та місцевих
бюджетів: розпорядження від 4 лют. 2011 р. № 34/2011.
Рубрика: Бюджет.
35. Про відзнаки Хмельницької обласної державної
адміністрації: розпорядження від 4 лют. 2011 р. № 35/2011.
Рубрика: Нагороди.
36. Про організацію в області чергового призову
громадян України на строкову військову службу :
розпорядження від 7 лют. 2011 р. № 36/2011.
Рубрика: Військова справа.
37. Про комітет з конкурсних торгів обласної державної
адміністрації: розпорядження від 8 лют. 2011 р. № 37/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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38. Про заходи щодо відзначення у 2011 році в області
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав: розпорядження від 8 лют. 2011 р. № 38/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
39. Про обласні заходи з протидії проявам ксенофобії
расової та етнічної дискримінації на 2011 рік: розпорядження
від 9 лют. 2011 р. № 40/2011.
Рубрика: Право.
40. Про відзначення в області 90-річчя від дня народження Георгія Берегового: розпорядження від 9 лют. 2011 р.
№ 41/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
41. Про комісію з визначення кандидатур на
присудження Хмельницької обласної премії імені Миколи
Дарманського в галузі освіти та науки: розпорядження від
23 лют. 2011 р. № 61/2011.
Рубрика: Нагороди.Організаційні питання
42. Про роботу місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування по виконанню Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 “Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у 2010
році”: розпорядження від 23 лют. 2011 р. № 64/2011.
Рубрика: Виконавська дисципліна.
43. Про виконання Указу Президента України від
20.03.2008 р. “Про додаткові заходи щодо підвищення якості
освіти в Україні” в частині створення умов для здобуття дітьми
якісної дошкільної освіти: розпорядження від 23 лют. 2011 р. №
65/2011.
Рубрика: Виконавська дисципліна.
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44. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2010 рік та основні напрями роботи у 2011 році:
розпорядження від 23 лют. 2011 р. № 66/2011.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
45. Про відзначення в області 20-ї річниці незалежності
України: розпорядження від 24 лют. 2011 р. № 67/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
46. Про стан дотримання законодавства щодо свободи
слова в області: розпорядження від 24 лют. 2011 р. № 68/2011.
Рубрика: Право.
47. Про обласні заходи присвячені вшануванню пам'яті
Т.Г. Шевченка: розпорядження від 25 лют. 2011 р. № 74/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
48. Про утворення при обласній державній адміністрації
ради вітчизняних та іноземних інвесторів: розпорядження від 28
лют. 2011 р. № 76/2011.
Рубрика: Інвестиції. Організаційні питання.
49. Про поглиблення соціального діалогу та співпраці
між органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, роботодавцями та профспілками області:
розпорядження від 9 берез. 2011 р. № 82/2011.
Рубрика: Співпраця з роботодавцями і профспілками.
50. Про заходи з підготовки та проведення в області 25-ї
річниці Чорнобильської катастрофи: розпорядження від
10 берез. 2011 р. № 87/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
52. Про проведення місячника Червоного Хреста в
області: розпорядження від 16 берез. 2011 р. № 96/2011.
Рубрика: Медицина.
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53. Про обласну конкурсну комісію з визначення
переліку підприємств агропромислового комплексу для
отримання права на компенсацію за залученими кредитами:
розпорядження від 17 берез. 2011 р. № 100/2011.
Рубрика: Агропромисловий комплекс. Організаційні
питання.
54. Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів
і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, у
приміському та міжміському внутрішньобласному сполученні:
розпорядження від 21 берез. 2011 р. № 108/2011.
Рубрика: Транспорт. Організаційні питання.
55. Про затвердження Положення про обласну
міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та
політичних репресій: розпорядження від 21 берез. 2011 р.
№ 09/2011.
Рубрика: Пам’ятні дати. Організаційні питання.
56. Про проведення в області щорічної акції “За чисте
довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів:
розпорядження від 21 берез. 2011 р. № 111/2011.
Рубрика: Екологія.
57. Про склад колегії Головного управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації:
розпорядження від 22 берез. 2011 р. № 112/2011.
Рубрика: Агропромисловий комплекс. Організаційні
питання.
58. Про проведену в області роботу з питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та підвищення рівня
оплати праці: розпорядження від 22 берез. 2011 р. № 115/2011.
Рубрика: Оплата праці.
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59. Про перелік об'єктів будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності в
населених пунктах області: розпорядження від 28 берез. 2011 р.
№120/2011.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
60. Про присудження Хмельницької обласної премії
імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки:
розпорядження від 28 берез. 2011 р. № 121/2011.
Рубрика: Нагороди. Освіта.
61. Про заходи на вшанування у 2011 році в області
пам'яті жертв Другої світової війни та її учасників:
розпорядження від 29 берез. 2011 р. № 122/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
62. Про затвердження натуральних норм забезпечення
населення твердим паливом і скрапленим газом, згідно з якими
у 2011 році населенню надаються пільги у натуральній формі
або готівкою і житлові субсидії готівкою для відшкодування
витрат на їх придбання: розпорядження від 30 берез. 2011 р.
№ 25/2011.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
63. Про участь підприємств і організацій області у ХХІІІ
Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку “Агро – 2011”:
розпорядження від 6 квіт. 2011 р. № 130/2011.
Рубрика: Агропромисловий комплекс.
64. Про утворення обласної робочої групи з координації
дій щодо перевірки технічного стану систем централізованого
водовідведення: розпорядження від 8 квіт. 2011 р. № 134/2011.
Рубрика:
Житлово-комунальне
господарство.
Організаційні питання.
65. Про обласну міжвідомчу комісію у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій:
розпорядження від 11 квіт. 2011 р. № 140/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати. Організаційні питання.
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66. Про затвердження переліку об'єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що
перебувають в управлінні Хмельницької обласної ради, у сфері
культури і мистецтва, яким надається фінансова підтримка з
обласного бюджету: розпорядження від 14 квіт. 2011 р.
№ 150/2011.
Рубрика: Установи культури. Бюджет.
67. Про обласні заходи з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на
2011-2015 роки: розпорядження від 14 квіт. 2011 р. № 151/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
68. Про відзначення в області 15-ї річниці Конституції
України: розпорядження від 14 квіт. 2011 р. № 152/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
69. Про чергування у вихідні та святкові дні квітня,
травня і червня 2011 року: розпорядження від 19 квіт. 2011 р.
№ 156/2011.
Рубрика: Організаційні питання..
70. Про підсумки обласного огляду-конкурсу на кращу
організацію роботи з охорони праці, зниження травматизму,
професійних захворювань та загибелі працюючих на
виробництві за 2011 рік: розпорядження від 26 квіт. 2011 р.
№ 165/2011.
Рубрика: Охорона праці.
71. Про відкриття навігації на водних об'єктах
Хмельницької області: розпорядження від 26 квіт. 2011р.
№ 167/2011.
Рубрика: Водний транспорт.
72. Про обласний план заходів на 2011 рік з виконання
Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016
року: розпорядження від 26 квіт. 2011 р. № 166011.
Рубрика: Соціальний захист.
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73. Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи:
розпорядження від 27 квіт. 2011 р. № 169/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
74. Про відзначення в області 66-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років: розпорядження від
28 квіт. 2011 р. № 170/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
75. Про ефективність заходів, які вживаються для
забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією:
розпорядження від 29 квіт. 2011 р. № 171/2011.
Рубрика: Правоохоронна діяльність.
76. Про хід підготовки до оздоровчої кампанії 2011 року
в області: розпорядження від 29 квіт. 2011 р. № 172/2011.
Рубрика: Охорона здоров'я.
77. Про підсумки проходження опалювального сезону
2010/2011 року та підготовку об'єктів житлово-комунального
господарства області до роботи в зимових умовах на 2011/2012
роки: розпорядження від 29 квіт. 2011 р. № 173/2011.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
78. Про розподіл обов’язків між головою, першим
заступником, заступниками голови, заступником голови –
керівником апарату обласної державної адміністрації:
розпорядження від 17 трав. 2011 р. № 183/2011.
Рубрика: Структура управління.
79. Про активізацію роботи правових громадських
приймалень: розпорядження від 17 трав. 2011 р. № 184/2011.
Рубрика: Правова освіта.
80. Про заходи з питань легалізації виплати заробітної
плати і зайнятості населення області: розпорядження від 19
трав. 2011 р. № 191/2011.
Рубрика: Оплата праці. Зайнятість населення.
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81. Про утворення робочої групи з питань віднесення
відомостей до службової інформації: розпорядження від
23 трав. 2011 р. № 200/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
82. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 11.11.2010 №569/2010 р.:
розпорядження від 25 трав. 2011 р. № 204/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
83. Про стан виконання завдань, визначених актами та
дорученнями Президента України у сфері державної кадрової
політики: розпорядження від 25 трав. 2011 р. № 206/2011.
Рубрика: Кадрова політика.
84. Про відзначення в області Дня
розпорядження від 25 трав. 2011 р. № 207/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.

журналіста:

85. Про організацію виконання Указу Президента
України від 5.05.11 № 547/2011: розпорядження від 25 трав.
2011 р. № 208/2011.
Рубрика: Виконавська дисципліна .
86. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і
законних
інтересів
дітей
у
Хмельницькій
області:
розпорядження від 26 трав. 2011 р. № 209/2011.
Рубрика: Соціальний захист.
87. Про взаємодію органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, Пенсійного фонду України в області щодо
наповнення бюджету Пенсійного фонду України та стану
розрахунків по єдиному внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування: розпорядження від 26 трав.
2011 р. № 210/2011.
Рубрика: Пенсійний фонд.
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88. Про затвердження Переліку відомостей, що
становлять службову інформацію: розпорядження від 26 трав.
2011 р. № 212/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
89. Про заходи з відзначення у 2011 році в області Дня
скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні та 70-ї
річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років:
розпорядження від 27 трав. 2011 р. № 215/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
90. Про централізоване перерахування субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію:
розпорядження від 27 трав. 2011 р. № 216/2011.
Рубрика: Бюджет.
91. Про створення робочої групи з проведення перевірки
щодо використання коштів обласного бюджету Державним
підприємством “Хмельницький обласний фонд” підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі за 2006-2010
роки: розпорядження від 30 трав. 2011 р. № 218/2011.
Рубрика: Будівництво. Організаційні питання.
92. Про загальний склад комісії та оперативної групи
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації:
розпорядження від 30 трав. 2011 р. № 221/2011.
Рубрика: Надзвичайні ситуації. Організаційні питання.
93. Про затвердження Інструкції з питань обліку,
зберігання, використання документів та інших матеріальних
носіїв, які містять відомості, що становлять службову
інформацію: розпорядження від 31 трав. 2011 р. № 223/2011.
Рубрика:. Організаційні питання.

17

94. Про створення обласної робочої групи з координації
дій щодо організації підготовки підприємств житловокомунального господарства та об’єктів соціальної сфери області
до роботи в осінньо-зимовий період 2011/2012 роки:
розпорядження від 31 трав. 2011 р. № 224/2011.
Рубрика:
Житлово-комунальне
господарство.
Організаційні питання.
95. Про затвердження порядку складання, подання
запиту на інформацію до облдержадміністрації: розпорядження
від 8 черв. 2011 р. № 239/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
96. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23.11.2007 № 383/2007 р.:
розпорядження від 8 черв. 2011 р. № 240/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
97. Про комісію із встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною: розпорядження від 9 черв. 2011 р.
№ 241/2011.
Рубрика: Пенсійне забезпечення. Організаційні питання.
98. Про затвердження Положення про комісію із
встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при
обласній державній адміністрації: розпорядження від 9 черв.
2011 р. № 342/2011.
Рубрика: Пенсійне забезпечення. Організаційні питання.
99. Про склад комісії з присудження премій обласної
державної адміністрації "За вагомі досягнення молоді у різних
сферах суспільного життя": розпорядження від 9 черв. 2011 р.
№ 43/2011.
Рубрика: Молодіжний рух. Організаційні питання.
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100. Про затвердження заходів щодо підвищення рівня
зайнятості населення області у 2011-2012 роках: розпорядження
від 14 черв. 2011 р. № 246/2011.
Рубрика: Зайнятість населення.
101. Про стан та перспективи розвитку сільського
зеленого туризму в області: розпорядження від 22 черв. 2011
№ 256/2011.
Рубрика: Туризм.
102. Про стан виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 6.10.2008 №513/2008 “Про підготовку
області до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу”: розпорядження від 22 черв.
2011 р. № 257/2011.
Рубрика: Спорт. Виконавська дисципліна.
103. Про стан погашення заборгованості та підвищення
рівня заробітної плати працюючим в області: розпорядження від
23 черв. 2011 р. № 258/2011.
Рубрика: Заробітна плата.
104. Про план роботи обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2011 року: розпорядження від 23 черв. 2011 р.
№ 259/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
105. Про заходи з оздоровлення та відпочинку дітей
області у 2011 році: розпорядження від 25 черв. 2011/ 261.
Рубрика: Охорона здоров'я.
106. Про створення обласної робочої групи з проведення
інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва по
Хмельницькій області: розпорядження від 29 черв. 2011 р.
№ 262/2011.
Рубрика: Будівництво. Організаційні питання.
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107. Про присудження премії обласної державної
адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних сферах
суспільного життя” у 2011 році: розпорядження від 30 черв.
2011 р. № 265/2011.
Рубрика: Молодіжний рух. Нагороди.
108. Про план заходів щодо виконання в області
положень Генеральної угоди про регулювання основних
принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і
трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки: розпорядження
від 5 лип. 2011 р. № 269.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток. Організаційні питання.
109. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28.03.2011 №120/2011:
розпорядження від 5 лип. 2011 р. № 273/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
110. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 22.04. 2005 №107/2005:
розпорядження від 5 лип. 2011 р. № 275/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
111. Про організацію в області чергового призову
громадян
України
на
строкову
військову
службу:
розпорядження від 11 лип. 2011 р. № 277/2011.
Рубрика: Військова справа.
112. Про організацію у 2011/2012 навчальному році
допризовної підготовки та підготовки призовників з військовотехнічних спеціальностей: розпорядження від 11 лип. 2011 р.
№ 278/2011.
Рубрика: Допризовна підготовка.
113. Про заходи з відзначення у 2011 році в області Дня
партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в
Україні: розпорядження від 14 лип. 2011 р. № 282/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
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114. Про обласну комісію з визначення кандидатур для
занесення на обласну Дошку Пошани “Кращі люди
Хмельниччини”: розпорядження від 25 лип. 2011 р. № 303/2011.
Рубрика: Нагороди. Організаційні питання.
115. Про регіональну раду підприємців Хмельницької
області: розпорядження від 28 лип. 2011 р. № 304/2011.
Рубрика: Підприємницька діяльність. Організаційні
питання.
116. Про роботу промислових підприємств області у І
півріччі 2011 року: розпорядження від 28 лип. 2011 р.
№ 305/2011.
Рубрика: Промисловість.
117. Про оснащення підприємств-виробників теплової
енергії, надавачів послуг з централізованого тепла і
водопостачання та багатоквартирних будинків засобами обліку і
регулювання води та теплової енергії: розпорядження від
28 лип. 2011 р. № 306/2011.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
118. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за І півріччя 2011 року: розпорядження від 28 лип.
2011р. № 307/2011.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
119. Про раду з визначення кандидатів на відзначення
обласними преміями у галузі культури і мистецтва:
розпорядження від 29 лип. 2011 р. № 308/2011.
Рубрика: Нагороди.Організаційні питання.
120. Про занесення на обласну Дошку Пошани “Кращі
люди Хмельниччини”: розпорядження від 4 серп. 2011 р.
№ 315/2011.
Рубрика: Нагороди
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121.
Про
створення
наглядової
ради
при
облдержадміністрації за діяльністю інтернативних установ
системи органів праці та соціального захисту населення області:
розпорядження від 9 серп. 2011 р. № 319/2011.
Рубрика: Соціальний захист.Організаційні питання.
122. Про організацію та проведення 27-ї обласної
виставки “Агро-Поділля” – 2011”: розпорядження від 18 серп.
2011 р. № 323/2011.
Рубрика: Аграрний комплекс.
123. Про присвоєння обласних премій у галузі культури і
мистецтва: розпорядження від 18 серп. 2011 р. № 324/2011.
Рубрика: Нагороди.
124. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28.03.2011 №120/2011:
розпорядження від 30 серп. 2011 р. № 330/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
125. Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від
13.10.10 №521/2010 р.: розпорядження від 30 серп. 2011 р.
№ 31/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
126. Про проведення в області Всеукраїнського тижня
права: розпорядження від 31 серп. 2011 р. № 334/2011.
Рубрика: Правова освіта.
127. Про стан підготовки житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери області до роботи в
осінньо-зимовий період 2011/2012 року: розпорядження від
1 верес. 2011 р. № 340/2011.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
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128. Про стан підготовки закладів освіти області до
нового навчального року: розпорядження від 1 верес. 2011 р.
№ 341/2011.
Рубрика: Освіта.
129. Про реалізацію регіональної угоди між
Хмельницькою
обласною
державною
адміністрацією,
Федерацією профспілок Хмельницької області та Об’єднанням
організацій роботодавців Хмельницької області на 2011-2012
роки: розпорядження від 1 верес. 2011 р. № 342/2011.
Рубрика: Співпраця з роботодавцями та профспілками.
130. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в
області за перше півріччя 2011 року: розпорядження від 2 верес.
2011 р. № 344/2011.
Рубрика: Бюджетна дисципліна.
131. Про запровадження проведення оцінки результатів
діяльності районних державних адміністрацій: розпорядження
від 5 верес. 2011 р. № 345/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
132. Про створення регіональної ради з координації
здійснення заходів щодо безоплатної передачі квартир,
придбаних Державною і іпотечною установою: розпорядження
від 8 верес. 2011 р. № 348/2011.
Рубрика: Житло. Організаційні питання.
133. Про заходи з підготовки і проведення в області у
2012 році Року спорту та здорового способу життя:
розпорядження від 8 верес. 2011 р. № 350/2011.
Рубрика: Спорт. Організаційні питання.
134. Про обласний план заходів щодо інтеграції
мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки:
розпорядження від 9 верес. 2011 р. № 351/2011.
Рубрика: Міграційний рух. Організаційні питання.
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135. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної адміністрації від 23.06.2011 № 259/2011 р.:
розпорядження від 12 верес. 2011/ 352.
Рубрика: Організаційні питання.
136. Про заходи з відзначення річниці утворення
Хмельницької області: розпорядження від 14 верес. 2011 р. №
357/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
137. Про заходи з відзначення Міжнародного дня
громадян похилого віку, Дня ветерана: розпорядження від
14 верес. 2011 р. № 356/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
138. Про виконання Національного плану дій з охорони
навколишнього середовища на 2011-2015 роки: розпорядження
від 19 верес. 2011 р. № 360/2011.
Рубрика: Охорона природи.
139. Про обов'язкове обслуговування державними
аварійно-рятувальними службами об'єктів і територій:
розпорядження від 20 верес. 2011 р. № 361/2011.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
140. Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження голови облдержадміністрації від 19.07.2002
№ 213а/2002 р.: розпорядження від 20 верес. 2011 р. № 363/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
141. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28.03.2011 № 120/2011:
розпорядження від 28 верес. 2011 р. № 367/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
142. Про стан організації в області роботи з видачі
документів дозвільного характеру за принципом організаційної
єдності: розпорядження від 28 верес. 2011 р. № 370/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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143. Про хід виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 26.05.2011 року №210/2011 “Про
взаємодію органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
Пенсійного фонду України в області щодо наповнення бюджету
Пенсійного фонду України та стану розрахунків по єдиному
внеску
на
загальнообов'язкове
державне
соціальне
страхування”: розпорядження від 28 верес. 2011 р. № 371/2011.
Рубрика: Пенсійний фонд. Виконавська дисципліна.
144. Про проведену в області роботу з питань погашення
заборгованості із заробітної плати та підвищення рівня оплати
праці: розпорядження від 28 верес. 2011 р. № 372/2011.
Рубрика: Заробітна плата.
145. Про проведення приписки громадян України 1995
року народження до призовних дільниць у січні-березні 2012
року: розпорядження від 30 верес. 2011 р. № 375/2011.
Рубрика: Допризовна підготовка.
146. Про план роботи обласної державної адміністрації
на ІV квартал 2011 року: розпорядження від 30 верес. 2011 р.
№377/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
147. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 21.09.2009 №356/2009:
розпорядження від 12 жовт. 2011 р. № 386/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
148. Про обласні заходи з підготовки та відзначення у
2011 році 67-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників: розпорядження від 20 жовт. 2011 р. № 390/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати. Організаційні питання.
149. Про визначення таким, що втратило чинність,
розпорядження голови облдержадміністрації від 28.07.2005 р.
№ 250/2005: розпорядження від 24 жовт. 2011 р. № 398/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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150. Про склад колегії управління культури, туризму і
курортів обласної державної адміністрації: розпорядження від
25 жовт. 2011 р. № 401/2011.
Рубрика: Культура.
151. Про хід реформування галузі охорони здоров’я та
невідкладні заходи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у
Хмельницькій області: розпорядження від 28 жовт. 2011 р.
№ 404/2011.
Рубрика: Охорона здоров'я.
152. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 24.02.2009 р. № 54/2009:
розпорядження від 31 жовт. 2011 р. № 405/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
153. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 5.05.2010 № 178/2010:
розпорядження від 7 листоп. 2011 р. № 410/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
154. Про обласні заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв
голодоморів: розпорядження від 7 листоп. 2011 р. № 413/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати. Організаційні питання.
155. Про комісію з проведення конкурсу із зарахування
до кадрового резерву на посаду державних службовців першої,
третьої категорій, призначення на які здійснюється Президентом
України: розпорядження від 7 листоп. 2011 р. № 414/2011.
Рубрика: Кадри.
156. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 26.04.2010 №165/2010 р.:
розпорядження від 8 листоп. 2011 р. № 415/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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157. Про організацію роботи з розроблення проектів
обласної і територіальних програм зайнятості населення на 2012
-2013 роки: розпорядження від 9 листоп. 2011 р. № 424/2011.
Рубрика: Зайнятість населення.
158. Про відзначення в області 20-ї річниці Всеукраїнського референдуму з питання проголошення незалежності України: розпорядження від 15 листоп. 2011 р.
№ 429/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
159. Про заходи з підготовки та відзначення Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: розпорядження від 16 листоп. 2011 р.
№ 430/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
160. Про створення служби містобудівного кадастру у
складі управління регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та будівництва облдержадміністрації: розпорядження від 16 листоп. 2011 р. № 431/2011.
Рубрика: Будівництво.Організаційні питання.
161. Про утворення координаційної ради проекту
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза – П”:
розпорядження від 18 листоп. 2011 р. № 434/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
162. Про заходи з відзначення Міжнародного дня
інвалідів: розпорядження від 22 листоп. 2011 р. № 437/2011.
Рубрика: Пам'ятні дати.
163. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 11.04.2011 р. № 140/2011:
розпорядження від 24 листоп. 2011 р. № 438/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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164. Про стан безпеки дорожнього руху в області:
розпорядження від 24 листоп. 2011 р. № 439/2011.
Рубрика: Безпека руху.
165. Про стан виконавської дисципліни в обласній
державній адміністрації у ІІІ кварталі 2011 року: розпорядження
від 24 листоп. 2011 р. № 440/2011.
Рубрика: Виконавська дисципліна..
166. Про стан та проблеми мистецької освіти в області:
розпорядження від 24 листоп. 2011 р. № 441/2011.
Рубрика: Мистецтво. Освіта.

167. Про заходи щодо реалізації та охорони шпилькових
насаджень у передноворічний період: розпорядження від
25 листоп. 2011 р. № 443/2011.
Рубрика: Охорона природи.
168. Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження голови облдержадміністрації від 10.10.2000
№ 396/2000 р.: розпорядження від 25 листоп. 2011 р.
№ 444/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
169. Про визнання такими, що втратили чинність,
окремих розпоряджень голови обласної державної адміністрації:
розпорядження від 25 листоп. 2011 р. № 445/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
170. Про створення експертної комісії при обласній
державній адміністрації з надання спілкам професійних творчих
працівників статусу обласної творчої спілки як суб'єкта творчої
діяльності: розпорядження від 2 груд. 2011 р. № 452/2011.
Рубрика: Культура. Організаційні питання.
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171. Про створення консультативної ради з питань
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи: розпорядження від 5 груд. 2011 р.
№ 454/2011.
Рубрика: Соціальний захист. Організаційні питання.
172. Про обласну міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення: розпорядження від 5 груд.
2011 р. № 455/2011.
Рубрика: Правова освіта. Організаційні питання
173. Про організацію та проведення у 2012 році
Всеукраїнського перепису населення у Хмельницькій області:
розпорядження від 7 груд. 2011 р. № 458/2011.
Рубрика: Населення. Організаційні питання.
174. Про організацію підготовки штабу зони (районів)
територіальної оборони на 2012 навчальний рік: розпорядження
від 12 груд. 2011 р. № 464/2011.
Рубрика: Цивільна оборона.
175. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 7.02.2008 № 48/2008 р.:
розпорядження від 13 груд. 2011 р. № 466/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
176. Про перенесення робочих днів у 2012 році:
розпорядження від 16 груд. 2011 р. № 473/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
177. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 18.04.2008 № 219/2008 р.:
розпорядження від 16 груд. 2011 р. № 476/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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178. Про стан готовності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування до проведення
евакуації населення та вивозу сільськогосподарських тварин із
зони спостереження Хмельницької АЕС: розпорядження від 19
груд. 2011 р. № 481/2011.
Рубрика: Цивільна оборона.
179. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 7.12.2007 № 413/2007 р.:
розпорядження від 21 груд. 2011 р. № 482/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
180. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 8.04.2009 №118/2009:
розпорядження від 21 груд. 2011 р. № 486/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
181.Про план роботи обласної державної адміністрації
на 2012 рік: розпорядження від 23 груд. 2011 р. № 492/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
182. Про план роботи обласної державної адміністрації
на І квартал 2012 року: розпорядження від 23 груд. 2011 р.
№ 493/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
183. Про стан боротьби зі злочинністю та корупцією,
забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громад:
розпорядження від 23 груд. 2011 р. № 494/2011.
Рубрика: Правоохоронна діяльність.
184. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 29.12.2005 №529/2005 р.:
розпорядження від 26 груд. 2011 р. № 498/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
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185. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 12.07.2004 № 244/2004 р.:
розпорядження від 26 груд. 2011 р. № 500/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
186.Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 29.12.2005 №530/2005 р.:
розпорядження від 26 груд. 2011 р. № 501/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
187. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28.03.2011 №120/2011 р.:
розпорядження від 26 груд. 2011 р. № 503/2011.
Рубрика: Організаційні питання.
188. Про проведену в області протягом 2011 року роботу
з питань виплати заробітної плати та основні завдання на 2012
рік: розпорядження від 28 груд. 2011 р. № 510/2011.
Рубрика: Заробітна плата.
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