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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 2016 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 хронологічній
послідовності та за номером реєстрації.
Для прискорення пошуку документів додається
алфавітно-предметний покажчик.
З представленими у виданні документами можна
ознайомитись у Центрі регіональної та правової інформації
ОУНБ за адресою:

вул. Героїв майдану, 28,
29000, м. Хмельницький
Е-mail:
Контактні телефони:
65-80-84, 79-56-40
Більш детальну інформацію про перелік питань, що
виносилися на сесії обласної ради у 2016 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
Четверта сесія сьомого скликання
(17 лютого 2016 року)
1. Обласна програма правової освіти населення на 20162020 роки: рішення від 17 лют. 2016 р. № 10-4/2016.
Рубрика: Правова освіта.
2. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2016 – 2020 роки: рішення від 17 лют. 2016 р. № 124/2016.
Рубрика: Пожежна безпека.
3. Обласна комплексна програма соціального захисту
населення на 2016-2010 роки: рішення від 17 лют. 2016 р. № 144/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
4.
Обласна
програма
фінансової
підтримки
комунального підприємства “Аеропорт Хмельницький”:
рішення від 17 лют. 2016 р. № 15-4/2016.
Рубрика: Комунальні підприємства.

П’ята сесія сьомого скликання
(21 квітня 2016 року)
5. Програма охорони навколишнього природного
середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення
від 21 квіт. 2016 р. № 19-5/2016.
Рубрика: Охорона природи.
6.
Програма
соціально-економічного
розвитку
Хмельницької області на 2016 рік: рішення від 21 квіт. 2016 р.
№ 21-5/2016.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
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7. Комплексна програма використання трирівневої
моделі у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього
населення на території Хмельницької області на 2016-2020 роки:
рішення від 21 квіт. 2016 р. № 30-5/2016.
Рубрика: Правоохоронні органи.
8. Обласна цільова соціальна програма “Молодь
Хмельниччини” на 2016-2020 роки: рішення від 21 квіт. 2016 р.
№ 39-5/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
9. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї,
запобігання та протидії домашньому насильству на період до
2020 року: рішення від 21 квіт. 2016 р. № 42-5/2016.
Рубрика: Соціальний захист.

Восьма сесія сьомого скликання
(20 жовтня 2016 року)
10. Програма протидії тероризму у Хмельницькій
області на 2016 рік: рішення від 20 жовт. 2016 р. № 44-8/2016.
Рішення: Правоохоронні органи.
11. Програма підвищення ефективності виконання
повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації
державної регіональної політики та впровадження реформ на
2016-2019 роки: рішення від 20 жовт. 2016 р. № 45-8/2016.
Рубрика: Структура управління.

Дев’ята сесія сьомого скликання
(23 грудня 2016 року)
12.
Програма
соціально-економічного
розвитку
Хмельницької області на 2017 рік: рішення від 23 груд. 2016 р.
№ 48-9/2016.
Рубрика: Соціально-еконічний розвиток.
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13. Обласний бюджет на 2017 рік: рішення від 23 груд.
2016 р. № 49-9/2016.
Рубрика: Бюджет.
14. Обласний мистецький конкурс імені Людмили та
Миколи Мазурів “Подільська палітра”: рішення від 23 груд.
2016 р. № 67-9/2016.
Рубрика: Конкурси.

ІІ. Розпорядження голови
Хмельницької обласної державної адміністрації
15. Про склад колегії управління культури,
національностей, релігій та туризму обласної державної
адміністрації: розпорядження від 5 січ. 2016 р. № 4/2016.
Рубрика: Культура.
16. Про орієнтовний план консультацій з громадкістю на
2016 рік: розпорядження від 13 січ. 2016 р. № 6/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
17. Про план обласних заходів щодо реалізації Стратегії
державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 рік: розпорядження від 13 січ.
2016 р. № 7/2016.
Рубрика: Розвиток громадянського суспільства.
18. Про відзначення у 2016 році в області Дня
Соборності України: розпорядження від 13 січ. 2016 р.
№ 8/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
19. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 27.08.2015 р. № 404/2015:
розпорядження від 16 січ. 2016 р. № 12/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
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20. Про комітет забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та
інженерно-транспортної
інфраструктур
в
області:
розпорядження від 19 січ. 2016 р. № 13/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
21. Про затвердження Плану заходів, спрямованих на
популяризацію та активізацію вивчення англійської мови:
розпорядження від 21 січ. 2016 р. № 16/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
22. Про підготовку та проведення в області 30-х роковин
Чорнобильської катастрофи: розпорядження від 21 січ. 2016 р.
№ 22/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
23. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 21.11.2013 р. № 377/2013:
розпорядження від 26 січ. 2016 р. № 26/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
24. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 20.04.2015 р. № 176/2015:
розпорядження від 27 січ. 2016 р. № 37/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
25. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 8.04.2019 № 118/2009:
розпорядження
від
27
січ.
2016
№
38/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
26. Про роботу підприємств житлово-комунального
господарства області по забезпеченню життєдайності населення:
розпорядження від 28 січ. 2016 р. № 40/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
27. Про результати проведення зовнішнього незалежного
оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2015
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році:

розпорядження від
Рубрика: Освіта.

28

січ.

2016

р.

№

42/2016.

28. Про затвердження Положення про обласну комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій: розпорядження від 2 лют. 2016 р. № 48/2016.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
29. Про затвердження Положення про Департамент
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
у новій редакції: розпорядження від 3 лют. 2016 р. № 56/2016.
Рубрика: Екологія.
30. Про затвердження Положення про Хмельницький
обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді у
новій редакції: розпорядження від 5 лют. 2016 р. № 57/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
31. Про обласні заходи з підготовки та відзначення в
області 75-річчя від дня народження Івана Миколайчука:
розпорядження від 5 лют. 2016 р. № 58/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
32. Про відбір громадян України на військову службу за
контрактом та службу у військовому резерві у Збройних Силах
України на 2016 рік: розпорядження від 10 лют. 2016 р.
№ 61/2016.
Рубрика: Військова справа.
33. Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від
21.05.2010 р. № 225/2010: розпорядження від 12 лют. 2016 р.
№ 67/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
34. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 29.12.2015 р. № 669/2015:
розпорядження від 12 лют. 2016 р. № 68/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
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35. Про відзначення окремих пам'ятних
розпорядження від 12 лют. 2016 р. № 69/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.

дат:

36. Про затвердження заходів щодо запобігання
пожежам та підвищення рівня знань населенням правил
пожежної безпеки: розпорядження від 15 лют. 2016 р.
№ 71/2016.
Рубрика: Пожежна безпека.
37. Про утворення регіональної робочої групи з
організації надання допомоги органам управління об'єднаних
територіальних громад у сфері соціального захисту населення та
координації співробітництва об'єднаних територіальних громад
з районними державними адміністраціями у цій сфері:
розпорядження від 17 лют. 2016 р. № 73/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
38. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 13.01.2016 р. № 6/2016 та
визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 19.06.2013 р. № 191/2013:
розпорядження від 18 лют. 2016 р. № 76/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
39. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 7.12.2007 р. № 413/2007:
розпорядження від 24 лют. 2016 р. № 83/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
40. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2015 рік та основні напрямки роботи у 2016 році:
розпорядження від 24 лют. 2016 р. № 86/2016.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
41. Про Координаційну раду з організації роботи по
наданню шефської допомоги військовим частинам Збройних
Сил України, Національної гвардії України та Державної
прикордонної служби України при обласній державній
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адміністрації: розпорядження від 24 лют. 2016 р. № 87/2016.
Рубрика: Військова справа.
42. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 21.11.2013 р. № 377/2013:
розпорядження від 29 лют. 2016 р. № 93/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
43. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 28.07.2011 р. № 304/2011:
розпорядження від 3 берез. 2016 р. № 96/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
44. Про затвердження Правил пропускного режиму до
адміністративних приміщень, які перебувають у користуванні
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 3 берез. 2016 р. № 100/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
45. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 19.03.2008 р. № 140/2008:
розпорядження від 3 берез. 2016 р. № 101/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
46. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 19.03.2008 р. № 140/2008:
розпорядження
від
3
берез.
2016
№
101/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
47. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 8.10.2015 р. № 490/2015:
розпорядження від 14 берез. 2016 р. № 112/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
48. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 лип. 2008 р. № 384/2008:
розпорядження від 16 берез. 2016 р. № 118/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
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49. Про проведення в області щорічної акції “За чисте
довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів:
розпорядження від 18 берез. 2016 р. № 124/2016.
Рубрика: Благоустрій населених пунктів.
50. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 31.03.2009 р. № 100/2009
р.: розпорядження від 18 берез. 2016 р. № 125/2016 р.
Рубрика: Організаційні питання.
51. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 22 лют. 2011 № 61/2011:
розпорядження від 21 берез. 2016 р. № 128/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
52. Про внесення змін до розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 22 лют. 2011 № 61/2011:
розпорядження від 21 берез. 2016 р. № 128/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
53. Про план з підготовки та проведення в області
заходів, присвячених ушануванню пам'яті Івана Франка:
розпорядження від 21 берез. 2016 р. № 129/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
54. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в області
за 2015 рік: розпорядження від 23 берез. 2016 р. № 136/2016.
Рубрика: Бюджет.
55. Про стан дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці в області: розпорядження від 25 берез. 2016 р.
№ 138/2016.
Рубрика: Охорона праці.
56. Про план роботи обласної державної адміністрації на
ІІ квартал 2016 року: розпорядження від 25 берез. 2016 р.
№ 139/2016.
Рубрика: Структура управління.
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57. Про визнання таким, що втватило чинність,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від
24.02.2019. № 54/2009: розпорядження від 29 берез. 2016 р.
№ 143/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
58. Про відзначення в області 25-ї річниці незалежності
України: розпорядження від 31 берез. 2016 р. №151/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
59. Про проведення місячника Червоного Хреста в
області: розпорядження від 31 берез. 2016 р. № 153/2016
Рубрика: Медицина.
60. Про Координаційну раду з питань сприяння розвитку
громадського суспільства: розпорядження від 1 берез. 2016 р.
№ 155/2016.
Рубрика: Кадрова політика.
61. Про заходи з моніторингу стану реалізації Закону
України “Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки в області”:
розпорядження від 1 квіт. 2016 р. № 156/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
62. Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій
області ФОП Пйодю В.В.: розпорядження від 6 квіт. 2016 р.
№ 159/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
63. Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій
області ФОП Бачинській О.Ю.: розпорядження від 6 квіт.
2016 р. № 160/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
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64. Про видачу ліцензій: розпорядження від 7 квіт.
2016 р. № 161/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
65. Про організацію в області чергових призовів
громадян України на строкову військову службу у 2016 році:
розпорядження від 7 квіт. 2016 р. № 162/2016.
Рубрика: Допризовна підготовка.
66. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада церкви християн віри євангельської “Добра
новина” м. Нетішин Хмельницької області у новій редакції:
розпорядження від 7 квіт. 2016 р. № 163/2016.
Рубрика: Релігія.
67. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці української
автокефальної православної церкви” м. Хмельницький
Хмельницька епархія у новій редакції: розпорядження від 7 квіт.
2016 р. № 164/2016.
Рубрика: Релігія.
68. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму с. Перегінка
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
7 квіт. 2016 р. № 165/2016.
Рубрика: Релігія.
69. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Святої Трійці с. Плужне Ізяславського
району
Української
Православної
церкви
Київського
патріархату”: розпорядження від 7 квіт. 2016 р. № 166/2016.
Рубрика: Релігія.
70. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада церква християн віри євангельської”
м. Ізяслав
Хмельницької
області
у
новій
редакції:
розпорядження від 7 квіт. 2016 р. № 167/2016.
Рубрика: Релігія.
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71. Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 8 квіт. 2016 р.
№ 168/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
72. Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
“Старокостянтинівський
спеціалізований
кар'єр”:
розпорядження від 8 квіт. 2016 р. № 169/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
73. Про наданання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ФГ “Хлібодар”:
розпорядження від 8 квіт. 2016 р. № 170/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
74. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПРБП
“Комунбуд”: розпорядження від 8 квіт. 2016 р. № 171/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
75. Про заходи з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми:
розпорядження від 11 квіт. 2016 р. № 172/2016.
Рубрика: Гендерна політика.
76. Про склад колегії Департаменту екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації:
розпорядження від 12 квіт. 2016 р. № 165/2016.
Рубрика: Кадрова політика.
77. Про припинення права оренди земельної ділянки
водного фонду гр. Бігуном В.А. та ФОП Горєловим О.А.:
розпорядження від 12 квіт. 2016 р. № 174/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
78. Про переоформлення ліцензій на безстрокові:
розпорядження від 12 квіт. 2016 р. № 176/2016.
Рубрика: Організаційні
питання.
Господарська
діяльність.
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79. Про передачу функцій щодо планування і
координації робіт з формування, ведення та використання
обласного (регіонального) страхового фонду документації:
розпорядження від 14 квіт. 2016 р. № 178/2016.
Рубрика: Страховий фонд.
80. Про обласні заходи з підготовки та відзначення 20-ї
річниці Конституції України: розпорядження від 14 квіт. 2016 р.
№ 179/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
81. Про передачу в оренду водного об'єкту громадянці
Грубальській І.П.: розпорядження від 14 квіт. 2016 р.
№ 180/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
82. Про затвердження Положення про конкурсний відбір
кращих опорних закладів Хмельницької області: розпорядження
від 20 квіт. 2016 р. № 184/2016.
Рубрика: Освіта.
83. Про покладання обов'язків щодо забезпечення
технічного захисту інформації та контролю за його станом:
розпорядження від 20 квіт. 2016 р. № 185/2016.
Рубрика: Інформаційні системи.
84. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Фітоліт”: розпорядження від 22 квіт. 2016 р. № 186/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
85. Про припинення договору оренди земельної ділянки
ПАТ “Кампанія РАЙЗ” та про передачу в оренду земельної
ділянки “ТОВ Грейд Агро”: розпорядження від 22 квіт. 2016 р.
№ 187/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
86. Про припинення договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 22 квіт. 2016 р. № 188/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
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87. Про затвердження Положення про управління з
питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації у новій редакції: розпорядження від
22 квіт. 2016 р. № 191/2016.
Рубрика: Цивільний захист.
88. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Кам'янецьПодільському ПАТ “Гіпсовик”: розпорядження від 25 квіт.
2016 р. № 193/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
89. Про обласні заходи з відзначення у 2016 році Дня
пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні: розпорядження від 25 квіт. 2016 р.
№ 194/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
90. Про видачу дозволу на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій
області ПП “Верест плюс”: розпорядження від 25 квіт. 2016 р.
№ 195/2016.
Рубрика: ЗМІ.
91. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
“Шепетівський гранкар'єр”: розпорядження від 24 квіт. 2016 р.
№ 197/2016
Рубрика: Земельні відносини.
92. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Інтернаціональні комунікації”: розпорядження від 27 квіт.
2016 р. № 198/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
93. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду
СФГ “МІП АГРО”: розпорядження від 27 квіт. 2016 р.
№ 199/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
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94. Про передачу в оренду водного об’єкта громадської
організації
“Водогосподарники
Хмельницької
області”:
розпорядження від 27 квіт. 2016 р. № 201/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
95. Про підсумки проходження опалювального сезону
2015/2016 року та організацію підготовки об’єктів житловокомунального господарства та соціальної сфери до роботи в
зимовий період 2016/2017 р.: розпорядження від 27 квіт. 2016 р.
№ 202/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
96. Про підготовку оздоровчої кампанії “Літо – 2016”:
розпорядження від 27 квіт. 2016 р. №
203/2016.
Рубрика: Охорона здоров'я.
97. Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій
області ДП ПАТ “Оболонь” Красилівське”: розпорядження від
29 квіт. 2016 р. № 204/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
98. Про видачу дозволів Головному управлінню
Національної поліції в області на розміщення зовнішньої
реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій
області: розпорядження від 4 трав. 2016 р. № 205/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
99. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
іудейського віросповідання релігійна громада “Олей Цадікім”
(незалежна) с. Требухівці Летичівського району: розпорядження
від 11 трав. 2016 р. № 208/2016.
Рубрика: Релігія.
100. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада храму Покрови божої матері с. ГутаЧугорська
Кам'янець-Подільської
Єпархії
української
православної церкви”: розпорядження від 11 трав. 2016 р.
№ 209/2016.
Рубрика: Релігія.

17

101. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада (парафія) Пресвятої діви Марії Розалія”
Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у
с. Бубнівка Волочиського району Хмельницької області:
розпорядження від 11 трав. 2016 р. № 210/2016.
Рубрика: Релігія.
102. Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи:
розпорядження від 11 трав. 2016 р. № 211/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
103. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок “ДП Старокостянтинівське лісове господарство”:
розпорядження від 16 трав. 2016 р. № 215/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
104. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) Службі
автомобільних доріг у Хмельницькій області : розпорядження
від 18 трав. 2016 р. № 217/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
105. Про видачу дозволу ПП “Дживальдіс” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 19 трав. 2016 р.
№ 218/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
106. Про уповноваження Красилівської районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 23 трав. 2016 р. № 223/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
107. Про надання дозволу на розміщення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового
призначення
СТОВ
“ХОРОСТ-Поділля”:
розпорядження від 23 трав. 2016 р. № 224/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
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108. Про збільшення доходів та видатків обласного
бюджету на 2016 рік: розпорядження від 23 трав. 2016 р.
№ 225/2016.
Рубрика: Бюджет.
109. Про Агенцію регіонального розвитку Хмельницької
області: розпорядження від 23 трав. 2016 р. № 226/2016.
Рубрика: Регіональний розвиток.
110. Про призначення оператора комплексної системи
захисту
інформаційної
автоматизованої
інформаційнотелекомунікаційної системи “Державний реєстр виборців”:
розпорядження від 24 трав. 2016 р. № 228/2016.
Рубрика: Інформаційні технології.
112. Про розподіл обов'язків між головою, першим
заступником, заступниками голови, заступником головикерівником апарату обласної державної адміністрації:
розпорядження від 24 трав. 2016 р. № 230/2016.
Рубрика: Кадрова політика.
113. Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 25 трав. 2016 р.
№ 231/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
114. Про перерозподіл видатків обласного бюджету у
2016 році: розпорядження від 25 трав. 2016 р. № 232/2016.
Рубрика: Бюджет.
115. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП
“Хмельницьке лісомисливське господарство”: розпорядження
від 25 трав. 2016 р. № 233/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
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116. Про заходи з підготовки та відзначення в області
80-річчя від дня народження Юрія Іллєнка: розпорядження від
25 трав. 2016 р. № 236/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
117. Про створення обласної комісії зі сприяння
здійсненню контролю за додержанням нормативно-правових
актів про охорону праці: розпорядження від 26 трав. 2016 р.
№ 239/2016.
Рубрика: Охорона праці.
118. Про створення обласної комісії з питань
інвентаризації радіоактивних відходів [Текст] : розпорядження
від 26 трав. 2016 р. № 240/2016
Рубрика: Екологія.
119. Про заходи щодо збереження автомобільних доріг
загального користування в області: розпорядження від 27 трав.
2016 р. № 241/2016.
Рубрика: Транспорт.
120. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго”:
розпорядження від 31 трав. 2016 р. № 244/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
121. Про переоформлення ліцензій на безстрокові:
розпорядження від 9 черв. 2016 р. № 250/2016.
Рубрика: Господарська діяльність.
122. Про реформування друкованого засобу масової
інформації “Подільські вісті”, співзасновником якого є обласна
державна адміністрація: розпорядження від 9 черв. 2016 р.
№ 252/2016.
Рубрика: Засоби масової інформації.
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123. Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 9 черв. 2016 р.
№ 253/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
124. Про передачу в оренду земельної ділянки КП
“Полонський завод “Маяк”: розпорядження від 15 черв. 2016 р.
№ 256/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
125. Про передачу в оренду земельної ділянки “ТОВ
ТОРГАГРО СОЛЬЮШН”: розпорядження від 15 черв. 2016 р.
№ 257/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
126. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада храму Святої Великомучениці Параскеви”
с. Глибівка Новоушицького району Кам'янець-Подільської
єпархії Української православної церкви: розпорядження від
16 черв. 2016 р. № 258/2016.
Рубрика: Релігія.
127. Про створення релігійної ради професійної освіти
(стейкхолдерів): розпорядження від 16 черв. 2016 р. № 259/2016.
Рубрика: Професійна освіта.
128. Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП “Старокостянтинівське лісове господарство”:
розпорядження від 17 черв. 2016 р. № 260/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
129. Про демонтаж пам'ятників та пам'ятних знаків
комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів: розпорядження від 17 черв. 2016 р.
№ 261/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
130. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
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меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ “ГК
“Енергоперспектива”: розпорядження від 22 черв. 2016 р.
№ 262/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
131. Про обласну міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення: розпорядження від 22 черв.
2016 р. 2016 р. № 264/2016.
Рубрика: Правова освіта.
132. Про затвердження Правил надання дострокових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі:
розпорядження від 24 черв. 2016 р. № 269/2016.
Рубрика: Будівництво.
133.
Про
стан
функціонування
початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у сучасних
умовах та їх роль у формуванні духовності підростаючого
покоління: розпорядження від 29 черв. 2016 р. № 271/2016.
Рубрика: Освіта. Мистецтво.
134. Про план роботи обласної державної адміністрації
на ІІІ квартал 2016 року: розпорядження від 29 черв. 2016 р.
№ 272/2016.
Рубрика: Структура управління.
135. Про легалізацію зайнятості та заробітної плати в
області: розпорядження від 29 черв. 2016 р. № 273/2016.
Рубрика: Праця.
136. Про стан взаємодії між підрозділами Головного
управління Національної поліції та Державної фінансової
інспекції в області з розкриття та розслідування кримінальних
правопорушень у бюджетній сфері: розпорядження від 29 черв.
2016 р. № 274/2016.
Рубрика: Правоохоронні органи.
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137. Про збільшення обсягу доходів та видатків
обласного бюджету на 2016 рік: розпорядження від 1 лип.
2016 р. № 277/2016.
Рубрика: Бюджет.
138. Про надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування: розпорядження від 1 лип. 2016 р.
№ 280/2016.
Рубрика: Податки.
139. Про стан розрахунків за споживчий природний газ
та електроенергію в області: розпорядження від 2 лип. 2016 р.
№ 281/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
140. Про передачу в оренду земельної ділянки ПП
“МВМ – 13”: розпорядження від 2 лип. 2016 р. № 283/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
141. Про перерозподіл видатків обласного бюджету:
розпорядження від 11 лип. 2016 р. № 287/2016.
Рубрика: Бюджет.
142. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) КП
“Славутський піщаний кар'єр”: розпорядження від 11 лип.
2016 р. № 288/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
143. Про реєстрацію статуту релігіозної організації
“Релігійної громади “Святої великомучениці Варвари”
м. Хмельницький української православної церкви Київського
патріархату”: розпорядження від 11 лип. 2016 р. № 289/2016.
Рубрика: Релігія.
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144. Про створення робочої групи з вивчення ситуації,
що склалася навколо дежавних підприємств “Нігинський кар'єр”
та “Закупнянський кар'єр”: розпорядження від 12 лип. 2016 р.
№ 291/2016.
Рубрика: Підприємницька діяльність.
145. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійної громади “Святителя Миколая Чудотворця”
с. Нестерівці Дунаєвец. р-ну Української православної церкви
Київського патріархату”: розпорядження від 14 лип. 2016 р.
№ 292/2016.
Рубрика: Релігія.
146. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійної громади “Святого великомученика і цілителя
Пантелеймона” с. Харитонівка Дунаєвецького району
української православної церкви Київського патріархату”:
розпорядження від 14 лип. 2016 р. № 293/2016.
Рубрика: Релігія.
147. Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту
землеустрою
ПАТ
“Старокостянтинівський
спеціалізований кар'єр”: розпорядження від 19 лип. 2016 р.
№ 295/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
148. Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
19 лип. 2016 р. № 296/2016.
Рубрика: Територіальні громади.
149. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
ПП “Лагуна-Поділля”: розпорядження від 20 лип. 2016 р.
№ 299/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
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150. Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою ПАТ “Хмельницькгаз”: розпорядження від
20 лип. 2016 р. № 300/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
151. Про збільшення доходів та видатків загального
фонду обласного бюджету на 2016 рік: розпорядження від
21 лип. 2016 р. № 301/2016.
Рубрика: Бюджет.
152. Про атестаційну комісію з проведення державної
атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Хмельницької області: розпорядження від 21 лип. 2016 р.
№ 303/2016.
Рубрика: Охорона здоров'я.
153. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Хмельницька місцева релігійна громада свідків єгови” у новій
редакції: розпорядження від 21 лип. 2016 р. № 304/2016.
Рубрика: Релігія.
154. Про обласну робочу групу з питань сприяння
здійсненню контролю за додержанням законодавства у сфері
лісових відносин: розпорядження від 25 лип. 2016 р.
№ 305/2016.
Рубрика: Лісове господарство.
155. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Хмельницькій
обласній раді: розпорядження від 26 лип. 2016 р. № 306/2016
Рубрика: Земельні відносини.
156. Про уповноваження Летичівської районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 28 лип. 2016 р. № 309/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
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157. Про соціальний захист учасників антитерористичної
операції: розпорядження від 28 лип. 2016 р. № 310/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
158. Про передачу в оренду земельної ділянки КП
“Славутський піщаний кар'єр”: розпорядження від 28 лип.
2016 р. № 312/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
159. Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за перше півріччя 2016 року: розпорядження від 28 лип.
2016 р. № 313/2016.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
160. Про стан підготовки навчальних закладів області до
нового 2016/2017 навчального року: розпорядження від 28 лип.
2016 р. № 314/2016.
Рубрика: Освіта.
161. Про нагородження Почесною відзнакою “За заслуги
перед Хмельниччиною”: розпорядження від 28 лип. 2016 р.
№ 96/2016.
Рубрика: Нагороди.
162. Про заходи з відзначення в області Дня хрещення
Київської Русі – України: розпорядження від 2 серп. 2016 р.
№ 316/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
163. Про затвердження Положення про Державний архів
Хмельницької області у новій редакції: розпорядження від
2 серп. 2016 р. № 317/2016.
Рубрика: Архівна справа.
164. Про припинення права постійного користування
земельною ділянкою Хмельницькому приватному виробничоторговельному підприємству “Алмаз”: розпорядження від
4 серп. 2016 р. № 318/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
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165. Про збільшення доходів та видатків загального
фонду обласного бюджету та розподіл обсягу субвенції
місцевим бюджетам на 2016 рік: розпорядження від 4 серп.
2016 р. № 319/2016.
Рубрика: Бюджет.
166. Про видачу дозволів ТОВ “Торговий Дім”
“Євромоторс” на розміщення зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів у Хмельницькій області: розміщення від
4 серп. 2016 р. № 320/2016.
Рубрика: ЗМІ.
167. Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 4 серп. 2016 р.
№ 321/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
168. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки
обслуговуючому кооперативу “Алмазний”: розпорядження від
5 серп. 2016 р. № 322/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
169. Про надання у користування ТОВ “Саман-Глей”
лісової ділянки: розпорядження від 5 серп. 2016 р. № 323/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
170. Про припинення права оренди земельної ділянки
водного фонду гр. Яцишина А.Д.: розпорядження від 11 серп.
2016 р. № 326/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
171. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
“Шепетівський грандкар'єр”: розпорядження від 15 серп. 2016 р.
№ 327/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
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172. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Державному
підприємству “Хмельницьке лісомисливське господарство”:
розпорядження від 16 серп. 2016 р. № 328/2016.
Рубрика: Лісове господарство.
173. Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
16 серп. 2016 р. № 330/2016.
Рубрика: Територіальні громади.
174. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ “ГК
Енергоперспектива”: розпорядження від 18 серп. 2016 р.
№ 331/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
175. Про перерозподіл видатків обласного бюджету:
розпорядження від 18 серп. 2016 р. № 332/2016.
Рубрика: Бюджет.
176. Про реалізацію повноважень обласної державної
адміністрації у сфері проходження громадянами альтернативної
(невійськової) служби: розпорядження від 18 серп. 2016 р.
№ 333/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
177. Про видачу дозволу ПП “Дживальдіс” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 18 серп. 2016 р.
№ 335/2016.
Рубрика: ЗМІ.
178. Про стан виконавської дисципліни в обласній
державній адміністрації у першому півріччі 2016 року та заходи
щодо її покращення: розпорядження від 23 серп. 2016 р.
№ 337/2016.
Рубрика: Структура управління.
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179. Про роботу районних державних адміністрацій та
виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад по
легалізації зайнятості та заробітної плати: розпорядження від
23 серп. 2016 р. № 339/2016.
Рубрика: Заробітна плата.
180. Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та Законам України: розпорядження від
30 серп. 2016 р. № 343/2016.
Рубрики: Територіальні громади.
181. Про регіональну комісію з проведення оглядуконкурсу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Хмельницької області: розпорядження від 30 серп. 2016 р.
№ 346/2016.
Рубрика: Охорона здоров'я.
182. Про нагородження Почесною відзнакою “За заслуги
перед Хмельниччиною”: розпорядження від 23 серп. 2016 р.
№ 100/2016.
Рубрика: Нагороди.
183. Про погодження технічної документації із
землеустрою та припинення права постійного користування
земельною ділянкою Державній службі статистики України:
розпорядження від 2 верес. 2016 р. № 347/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
184. Про припинення права оренди земельної ділянки
водного фонду гр. Білим В.О.: розпорядження від 2 верес.
2016 р. № 349/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
185. Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 8 верес. 2016 р.
№ 353/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
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186. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПАТ
“Управління будівництва Хмельницької АЕС”: розпорядження
від 8 верес. 2016 р. № 354/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
187. Про надання згоди на поділ земельної ділянки ТОВ
“Укртеплокамінь”: розпорядження від 8 верес. 2016 р.
№ 355/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
188. Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПАТ “МайданВильський комбінат вогнетривів”: розпорядження від 8 верес.
2016 р. № 356/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
189. Про затвердження моніторингу результатів
діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів міських рад у частині реалізації делегованих
повноважень: розпорядження від 8 верес. 2016 р. № 358/2016.
Рубрика: Структура управління.
190. Про дисциплінарну комісію Хмельницької обласної
державної адміністрації з розгляду дисциплінарних справ:
розпорядження від 8 верес. 2016 р. № 359/2016.
Рубрика: Структура управління.
191. Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних
громад Конституції та Законам України: розпорядження від
12 верес. 2016 р. № 364/2016.
Рубрика: Територіальні громади.
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192. Про заходи з відзначення Міжнародного дня
громадян похилого віку: розпорядження від 13 верес. 2016 р.
№ 366/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
193. Про переоформлення ліцензій на безстрокові:
розпорядження від 14 верес. 2016 р. №372/2016.
Рубрика: Господарська діяльність.
194. Про відзначення пам'ятних дат у другому півріччі
2016 року: розпорядження від 16 верес. 2016 р. № 374/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
195. Про погодження технічної документації із
землеустрою ПРБП “Комунбуд”: розпорядження від 16 верес.
2016 р. № 375/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
196. Про видачу дозволів приватному підприємствурекламній агенції “Піарт” на розміщення зовнішньої реклами
поза межами населених пунктів у Хмельницькій області:
розпорядження від 16 верес. 2016 р. № 377/2016.
Рубрика: ЗМІ.
197. Про видачу дозволів приватному підприємству
“Автоцентр” Лига – ІІ” на розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів у Хмельницькій області:
розпорядження від 21 верес. 2016 р. № 380/2016.
Рубрика: ЗМІ.
198. Про видачу дозволів приватному підприємству
“Авант-Агро” на розміщення зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів у Хмельницькій області: розпорядження від
21 верес. 2016 р. № 385/2016.
Рубрика: ЗМІ.
199. Про затвердження норм витрат на харчування,
лікарські засоби та вироби медичного призначення учасників
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спортивних заходів: розпорядженння від 21 верес. 2016 р.
№ 386/2016.
Рубрика: Медицина.
200. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна
громада
храму
великомученика
Димитрія
Солунського Старокостянтинівського району Хмельницької
єпархії Української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 22 верес. 2016 р. № 390/2016.
Рубрика: Релігія.
201. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада “Покрови Божої Матері” с. Білогородка
Ізяславського району Хмельницької області Української
православної церкви Київського Патріархату”: розпорядження
від 22 верес. 2016 р. № 391/2016.
Рубрика: Релігія.
202. Про реєстрацію статуту Релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Михайлівського храму с. Масівці
Хмельницького району Хмельницької єпархії Української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
26 верес. 2016 р. № 395/2016.
Рубрика: Релігія.
203. Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери області до проходження
осінньо-зимового періоду 2016/2017 року: розпорядження від
27 верес. 2016 р. № 402/2016.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
204. Про стан пенсійного страхування в області:
розпорядження від 27 верес. 2016 р. № 403/2016.
Рубрика: Пенсійні відносини.
205. Про проект рішення сесії обласної ради “Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік”:
розпорядження від 27 верес. 2016 р. № 404/2016.
Рубрика: Бюджет.
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206. Про припинення договору оренди земельної ділянки
ПМВКП “Пан” та передачу в оренду земельної ділянки ПП
“Фірма “Нафтоінвест”: розпорядження від 28 врес. 2016 р.
№ 408/2016.
Рубрика: Орендні відносини.
207. Про визнання легкових автомобілів гуманітарною
допомогою: розпорядження від 28 верес. 2016 р. № 411/2016.
Рубрика: Соціальний захист.
208. Про проведення приписки громадян України 2000
року народження до призовних дільниць у січні-березні 2017
року: розпорядження від 30 верес. 2016 р. № 416/2016.
Рубрика: Допризовна підготовка.
209. Про організацію у 2016/2017 навчальному році
допризовної підготовки та підготовки призовників з військовотехнічних спеціальностей: розпорядження від 30 верес. 2016 р.
№ 417/2016.
Рубрика: Допризовна підготовка.
210. Про перейменування об’єктів топоніміки у
Хмельницькому районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р.
№ 419/2016.
Рубрика: Топоніміка.
районі:

211. Про перейменування об'єктів у Теофіпольському
розпорядження від 4 жовт. 2016 № 420/2016.
Рубрика: Топоніміка.

212. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Чемеровецькому районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р.
№ 421/2016.
Рубрика: Топоніміка.
213. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Старосинявському районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р.
№ 422/2016.
Рубрика: Топоніміка.
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214. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Старокостянтинівському районі та м. Старокостянтинів:
розпорядження від від 4 жовт. 2016 р. № 423/2016.
Рубрика: Топоніміка.
215. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Славутському районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р. № 424
Рубрика: Топоніміка.
216. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Новоушицькому районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р.
№ 425/2016.
Рубрика: Топоніміка.
214. Про перейменування об'єктів у Красилівському
районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р. № 426/2016.
Рубрика: Топоніміка.
215. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Кам'янець-Подільському районі: розпорядження від 4 жовт.
2016 р. № 427/2016.
Рубрика: Топоніміка.
216. Про перейменування об'єктів у Дунаєвецькому
районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р. № 428/2016.
Рубрика: Топоніміка.
217. Про перейменування об'єктів топоніміки у
Віньковецькому районі: розпорядження від 4 жовт. 2016 р.
№ 429/2016.
Рубрика: Топоніміка.
218.
Про
виконання
окремих
повноважень
Департаментом фінансів облдержадміністрації: розпорядження
від 6 жовт. 2016 р. № 430/2016.
Рубрика: Фінанси.
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219. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада церкви християн віри Євангельської
“Скинія”: розпорядження від 10 жовт. 2016 р. № 434/2016.
Рубрика: Релігія.
220. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада (Парафія) Пресвятої Трійці Кам'янецьПодільської дієцезії римсько-католицької церкви у м. Волочиськ
Хмельницької області” у новiй редакції: розпорядження від
10 жовт. 2016 р. № 435/2016.
Рубрика: Релігія.
221. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада (Парафія) Святої Терези від Ісуса Кам’янецьПодільської дієцезії Римсько-католицької церкви у с.
Кривачинці Волочиського району Хмельницької області” у
новій редакції: розпорядження від 10 жовт. 2016 р. № 438/2016.
Рубрика: Релігія.
222. Про надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування : розпорядження від 13 жовт. 2016 р.
№ 438/2016.
Рубрика: Податки.
223. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада (Парафія) господа нашого Ісуса Христа, царя
всесвіту Кам’янець-Подільської дієцензії Римсько-Католицької
церкви у м. Хмельницький” у новій редакції: розпорядження від
17 жовт. 2016 р. № 447/2016.
Рубрика: Релігія.
224. Про перейменування об'єктів топоніміки у
м. Шепетівка: розпорядження від 18 жовт. 2016 р. № 449/2016.
Рубрика: Топоніміка.
225. Про реєстрацію статутту релігійної організації
“Релігійна громада (Парафія) Пресвятої Діви Марії Розарія
Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-католицької церкви у
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с. Шаровечка Хмельницького району Хмельницької області” у
новій редакції: розпорядження від 17 жовт. 2016 р. № 448/2016.
Рубрика: Релігія.
226. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Онуфріївського храму м. Городка
Хмельницької
області
Кам'янець-Подільської
єпархії
Української православної церкви”: розпорядження від 25 жовт.
2016 р. № 455/2016.
Рубрика: Релігія.
227. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Хмельницька іудейська релігійна громада (незалежна)” у новій
редакції: розпорядження від 25 жовт. 2016 р. № 456/2016.
Рубрика: Релігія.
228. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада української православної церкви Покрови
Божої Матері” у новій редакції: розпорядження від 25 жовт.
2016 р. № 458/2016.
Рубрика: Релігія.
229. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Воскресенського храму смт. Віньківці
Віньковецького району Хмельницької єпархії Української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
25 жовт. 2016 р. № 459/2016.
Рубрика: Релігія.
230. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Преподобного Сергія Радонежського
с. Пилипи Хребтіївські Новоушицького району Кам'янецьПодільської єпархії Української православної церкви”:
розпорядження від 25 жовт. 2016 р. № 460/2016.
Рубрика: Релігія.
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231. Про заходи з підготовки видання “Хмельницька
область: енциклопедичний довідник”: розпорядження від
25 жовт. 2016 р. № 461/2016.
Рубрика: Видавнича діяльність.
232. Про колегію Департаменту агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації: розпорядження від
26 жовт. 2016 р. № 464/2016.
Рубрика: Агропромисловий розвиток.
233. Про розвиток первинної медичної допомоги в
області: розпорядження від 27 жовт. 2016 р. № 466/2016.
Рубрика: Медицина.
234. Про стан збереження, раціонального використання
та відтворення лісових ресурсів: розпорядження від 27 жовт.
2016 р. № 467/2016.
Рубрика: Лісове господарство.
235. Про заходи з відзначення у 2016 році Дня Гідності
та Свободи: розпорядження від 28 жовт. 2016 р. № 471/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
236.
Про призначення адміністратора
безпеки
комплексної системи захисту інформації автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр
виборців”: розпорядження від 31 жовт. 2016 р. № 474/2016.
Рубрика: Організаційні питання.
237. Про збільшення (зменшення) доходів та видатків
обласного бюджету на 2016 рік: розпорядження від 31 жовт.
2016 р. № 477/2016.
Рубрика: Бюджет.
238. Про раду з визначення кандидатур на присудження
обласної премії у сфері фізичної культури та спорту за вагомий
внесок
у
розбудову
фізкультурно-спортивного
руху:
розпорядження від 1 листоп. 2016 р. № 478/2016.
Рубрика: Фізкультура та спорт.
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239. Про реєстрацію статутту релігійної організації
“Релігійна громада Святотроїцької парафії міста Хмельницького
Хмельницької Єпархії української православної церкви” у новій
редакції: розпорядження від 2 листоп. 2016 р. № 483/2016.
Рубрика: Релігія.
240. Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
“Подільський цемент”: розпорядження від 4 листоп. 2016 р.
№492/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
241. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Колодіївська парафія Казанської ікони Божої Матері” у новій
редакції: розпорядження від 9 листоп. 2016 р. № 496/2016.
Рубрика: Релігія.
242. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада церкви Ісуса Христа святих останніх днів
м. Хмельницький” у новій редакції: розпорядження від 9 листоп.
2016 р. № 498/2016.
Рубрика: Релігія.
243. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села
Верхняки Старокостянтинівського району Хмельницької єпархії
української православної церкви”: розпорядження від 15 листоп.
2016 р. № 506/2016.
Рубрика: Релігія.
244. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Парафія Покрови Пресвятої Богородиці Хмельницької єпархії
української православної церкви Київського патріархату” у
новій редакції: розпорядження від 15 листоп. 2016 р.
№ 507/2016.
Рубрика: Релігія.
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245. Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ
“Хмельницькобленерго”: розпорядження від 22 листоп. 2016 р.
№ 517/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
246. Про видачу дозволів ТОВ “ПРО МЕДІА ГРУПП” на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населих пунктів у
Хмельницькій області: розпорядження від 17 листоп. 2016 р.
№ 514/2016.
Рубрика: ЗМІ.
247. Про перевезення пасажирів на автобусних
маршрутах загального користування: розпорядження від
24 листоп. 2016 р. № 518/2016.
Рубрика: Транспорт.
248. Про навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у 2017
році: розпорядження від 24 листоп. 2016 р. № 521/2016.
Рубрика: Цивільний захист.
249. Про заходи з відзначення Міжнародного дня
інвалідів: розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 529/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
250. Про заходи з підготовки та відзначення у 2016 році
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: розпорядження від 29 листоп. 2016 р.
№ 532/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
251. Про діяльність клубних закладів області по
збереженню та розвитку нематеріальної культурної спадщини та
народного мистецтва: розпорядження від 29 листоп. 2016 р.
№ 533/2016.
Рубрика: Культура.
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252. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх
матері Софії” української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 536/2016.
Рубрика: Релігія.
253. Про стан погашення заборгованості та підвищення
рівня заробітної плати в області: розпорядження від 29 листоп.
2016 р. № 534/2016.
Рубрика: Заробітна плата.
254. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Свято-Георгіївська парафія міста Кам'янець-Подільський” у
новій редакції: розпорядження від 29 листоп. 2016 р.
№ 537/2016.
Рубрика: Релігія.
255. Про реєстрацію релігійної організації “Релігійна
громада храму Успіння Пресвятої Богородиці” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 538/2016.
Рубрика: Релігія.
256. Про реєстрацію статуту реліігійної організації
“Свято-Троїцький
храм
Кам'янець-Подільської
єпархії
української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 № 542/2016.
Рубрика: Релігія.
257. Про реєстрацію статуту релігійної організації “Храм
Святого великомученика Пантелеймона” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 543/2016.
Рубрика: Релігія.
258. Про реєстрацію статтуту релігійної організації
“Релігійна громада Хрестовоздвиженського храму” у новій
редакції: розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 544/2016.
Рубрика: Релігія.
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259. Про реєстрацію статуту релігійної організації “Храм
Косьмо-Дамініанський української православної церкви” у новій
редакції: розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 545/2016.
Рубрика: Релігія.
260. Про реєстрацію статуту релігійної організації “Храм
Різдва Божої Матері української православної церкви” у новій
редакції: розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 546/2016.
Рубрика: Релігія.
261. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Кафедральний собор Святого благовірного князя Олександра
Невського української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 547/2016.
Рубрика: Релігія.
262. Про реєстрацію статтуту релігійної організації
“Храм Святого Іллі Пророка” у новій редакції: розпорядження
від 29 листоп. 2016 р. № 549/2016.
Рубрика: Релігія.
263. Про реєстрацію релігійної організації “Українська
православна церква Святого Володимира” у новій редакції:
розпорядження від 29 листоп. 2016 р. № 550/2016.
Рубрика: Релігія.
264. Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
“Управління Хмельницької АЕС”: розпорядження від 5 груд.
2016 р. № 554/2016.
Рубрика: Земельні відносини.
265. Про реєстрацію релігійної організації “СвятоГригорівська парафія української православної церкви” у новій
редакції: розпорядження від 6 груд. 2016 р. № 558/2016.
Рубрика: Релігія.
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266. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Святителя Миколая” у новій редакції:
розпорядження від 6 груд. 2016 р. № 570/2016.
Рубрика: Релігія.
267. Про створення робочої групи зі сприяння реалізації
в області проекту “Гендерне бюджетування в Україні”:
розпорядження від 7 груд. 2016 р. № 578/2016.
Рубрика: Гендерна політика.
268. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада церкви євангельських християн “Посольство
боже” у новій редакції: розпорядження від 8 груд. 2016 р.
№ 581/2016.
Рубрика: Релігія.
269. Про склад комісії з присудження премії обласної
державної адміністрації “За вагомі досягнення молоді у різних
сферах суспільного життя”: розпорядження від 13 груд. 2016 р.
№ 589/2016.
Рубрика: Нагороди.
270. Про затвердження Положення про Департамент
екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
у новій редакції: розпорядження від 14 груд. 2016 р. № 594/2016.
Рубрика: Природні ресурси.
271. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Миколаївського храму села
Остапківці Городоцького району Кам'янець-Подільської єпархії
української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 14 груд. 2016 р. № 601/2016.
Рубрика: Релігія.
272. Про встановлення лімітів на спеціальне
використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних
лісових матеріалів на 2016 рік у Хмельницькій області:
розпорядження від 19 груд. 2016 р. № 608/2016.
Рубрика: Лісове господарство.
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273. Про проект рішення сесії обласної ради “Про
обласний бюджет на 2017 рік”: розпорядження від 22 груд. 2016
№ 618/2016.
Рубрики: Бюджет.
274. Про план обласних заходів з відзначення 100-річчя
подій Української революції 1917-1921 років та вшанування
пам'яті її учасників на період до 2021 року: розпорядження від
22 груд. 2016 р. № 619/2016.
Рубрика: Пам'ятні дати.
275. Про реєстрацію статутут релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Михайлівського храму села Лісогірка
Городоцького району Кам'янець-Подільської єпархії української
православної церкви” у новій редакції: розпорядження від
22 груд. 2016 р. № 620/2016.
Рубрика: Релігія.
276. Про реєстрацію релігійної організації “Релігійна
громада Свято-Параскевинського храму села Підлісний
Олексинець Городоцького району Кам'янець-Подільської
єпархії української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 22 груд. 2016 р. № 622/2016.
Рубрика: Релігія.
277. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Введенського храму села Нове
Поріччя Городоцького району Кам'янець-Подільської єпархії
української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 22 груд. 2016 р. № 625/2016.
Рубрика: Релігія.
278. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму села Грицьків
Городоцького району Кам'янець-Подільської єпархії української
православної церкви” у новій редакції [Текст]: розпорядження
від 22 груд. 2016 р. № 632/2016.
Рубрика: Релігія.
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279. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада храму Почаївської ікони Божої Матері міста
Городка Хмельницької області Кам'янець-Подільської єпархії
української православної церкви” у новій редакції:
розпорядження від 26 груд. 2016 р. № 652/2016.
Рубрика: Релігія.
280. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Громада іудейської релігії міста Хмельницького” у новій
редакції: розпорядження від 26 груд. 2016 р. № 654/2016.
Рубрика: Релігія.
281.Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада парафії на честь Святого Апостола Іоанна
Богослова української православної церкви”: розпорядження від
26 груд. 2016 р. № 655/2016.
Рубрика: Релігія.
282. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Святого пророка Божого Іллі” української
православної церкви Київського патріархату” у новій редакції:
розпорядження від 26 груд. 2016 р. № 661/2016.
Рубрика: Релігія.
283. Про реєстрацію статуту релігійної організації
“Релігійна громада “Парафія Святого Велико-Мученика Юрія
Переможця” у новій редакції: розпорядження від 26 груд.
2016 р. № 662/2016.
Рубрика: Релігія.
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