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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 державної адміністрації, прийнятими у
2018 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 повними текстами рішень та розпоряджень можна
ознайомитися у секторі регіональної та правової інформації
обласної універсальної наукової бібліотеки за адресою:
вул. Героїв Майдану, 28,
29000, м. Хмельницький
та за посиланнями: www.oblrada.km.ua; www.adm-km.gov.ua.
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І. Рішення сесій обласної ради
Вісімнадцята сесія сьомого скликання
(27 березня 2018 року)
1.Обласна програма надання соціальних послуг
центрами соціальних послуг центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, соціальними закладами на 2018-2022
роки: рішення від 27 берез. 2018 р. № 31-18/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
2.Обласна програма розвитку архівної справи на 20182021 роки: рішення від 27 берез. 2018 р. № 32-18/2018.
Рубрика: Архівна справа.
3.Програма сприяння якісній бойовій підготовці
військової частини 3053 Національної гвардії України, яка
розташована на території Хмельницької області, на 2018 рік:
рішення від 27 берез. 2018 р. № 35-18/2018.
Рубрика: Військова справа.
4.Програма забезпечення антитерористичного та
протидиверсійного захисту важливих державних, військових
об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів, місць
масового перебування людей, об’єктів критичної та
транспортної інфраструктури Хмельницької області на 20182019 роки: рішення від 27 берез. 2018 року № 36-18/2018.
Рубрика: Правоохоронні органи.
5.Обласна цільова соціальна програма національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки:
рішення від 27 берез. 2018 року № 38-18/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
6.Програма поводження з відходами у Хмельницькій
області на 2018-2022 роки: рішення від 27 берез. 2018 р. № 3918/2018.
Рубрика: Охорона довкілля.
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Дев’ятнадцята сесія сьомого скликання
(14 червня 2018 року)
7. Програма боротьби з амброзією полинолистою та
іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки:
рішення від 14 черв. 2018 р. № 39-19/2018.
Рубрика: Аграрний сектор.
8. Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху
Хмельницької області на 2018-2020 роки: рішення від 14 черв.
2018 р. № 45-19/2018.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
Двадцять перша сесія сьомого скликання
(27 вересня 2018 року)
9. Програма фінансової підтримки об’єктів спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької
області на 2018-2022 роки: рішення від 27 верес. 2018 р. № 2821/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
10.
Програма
розвитку
рибного
господарства
Хмельницької області на 2018-2022 роки: рішення від 27 верес.
2018 р. № 54-21/2018.
Рубрика: Рибне господарство.
11. Про програму фінансової підтримки функціонування
Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 20192021 роки: рішення від 27 верес. 2018 р. № 60-21/2018.
Рубрика: Регіональний розвиток.
Двадцять третя сесія сьомого скликання
(21 грудня 2018 року)
12. Обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік:
рішення від 21 груд. 2018 р. № 26-23/2018.
Рубрика: Бюджет.
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13. Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей
на період до 2022 року: рішення від 21 груд. 2018 р. № 4623/2018.
Рубрика: Охорона здоров’я.
14. Обласна комплексна програма соціальної підтримки
учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей
загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції
Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході
України та вшанування пам’яті загиблих на 2019-2020 роки:
рішення від 21 груд. 2018 р. № 47-23/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
15. Програма підвищення обороноздатності та бойової
готовності військових частин Збройних Сил України, які
розташовані на території Хмельницької області, на 2018-2019
роки: рішення від 21 груд. 2018 р. № 48-23/2018.
Рубрика: Військова справа.
16. Програма розвитку малого і середнього
підприємництва Хмельницької області на 2019-2020 роки:
рішення від 21 груд. 2018 р. № 53-23/2018.
Рубрика: Підприємницька діяльність.
17.
Програма
соціально-економічного
розвитку
Хмельницької області на 2019 рік: рішення від 21 груд. 2018 р.
№ 54-23/2018.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
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ІІ. Розпорядження голови
Хмельницької обласної державної
адміністрації
18.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Хмельницькій
обласній раді: розпорядження від 2 січ. 2018 р. № 1/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
19.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоПокровської Парафії с. Поляхове Теофіпольського району
Хмельницької області Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 3 січ.
2018 р. № 4/2018.
Рубрика: Релігія.
20.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Святого Великомученика Пантелеймона
Цілителя української православної церкви Киівського
патріархату» у новій редакції: розпорядження від 3 січ. 2018 р.
№ 6/2018.
Рубрика: Релігія.
21.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Параскевської Парфії с. Дятилівки
Славутського району Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 3 січ.
2018 р. № 8/2018.
Рубрика: Релігія.
22.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна
громада
Свято-Іоанно-Богословського
храму
с. Великий Скнит Славутського району Шепетівської єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 3 січ. 2018 р. № 13/2018.
Рубрика: Релігія.
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23.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (Парафія) Пресвятої Діви Марії Розарія
Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у
с. Бубнівка Волочиського району Хмельницької області» у новій
редакції: розпорядження від 3 січ. 2018 р. № 15/2018.
Рубрика: Релігія.
24.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Преподобної Параскеви Сербської
с. Рівки Славутського району Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 3 січ.
2018 р. № 17/2018.
Рубрика: Релігія.
25.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Парафії Святого Архангела Михаїла
с. Вишневе Шепетівського району Шепетівської єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 3 січ. 2018 р. № 19/2018.
Рубрика: Релігія.
26.Про затвердження Положення про управління молоді
та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 3 січ. 2018 р. № 22/2018.
Рубрика: Фізкультура та спорт.
27.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Міністерству
оборони України: розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 26/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
28.Про склад міжвідомчої робочої групи з реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей:
розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 27/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
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29.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
4 січ. 2018 р. № 28/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
30.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Миколаївської церкви с. Гоголі
Віньковецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 32/2018.
Рубрика: Релігія.
31.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму с. Яворівці
Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 34/2018.
Рубрика: Релігія.
32.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Преподобної Параскеви Сербської с.
Зелена Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 36/2018.
Рубрика: Релігія.
33.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Миколаївського храму с. Митинці
Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 38/2018.
Рубрика: Релігія.
34.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Михайлівського храму с. Рублянка
Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 40/2018.
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Рубрика: Релігія.
35.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму с. Велика Салиха Красилівського
району Хмельницької єпархії української православної церкви»
у новій редакції: розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 42/2018.
Рубрика: Релігія.
36.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Вознесенського храму с. Женишківці
Віньковецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 44/2018.
Рубрика: Релігія.
37.Про реєстрацію релігійної організації «Релігійна
громада
Свято-Космодамініанського
храму с.
Лозова
Волочиського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 46/2018.
Рубрика: Релігія.
38.Про комісію з питань проведення перевірки наявності
документів з грифом «Для службового користування»:
розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 48/2018.
Рубрика: Релігія.
39.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада парафії на честь Святих Богоотців Іоакима і
Анни української православної церки» у новій редакції:
розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 9/2018.
Рубрика: Релігія.
40.Про реєстрацію статуту
релігійонї організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоМихайлівської парафії с. Гулівці Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
4 січ. 2018 р. № 51/2018.
Рубрика: Релігія.
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41.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада парафії Успіння Пресвятої Богородиці с.
Великий Жванчик Дунаєвецького району Кам'янець-Подільської
єпархії української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 4 січ. 2018 р. № 53/2018.
Рубрика: Релігія.
42.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української церкви християн Віри
Євангельської «Світло життя» у новій редакції: розпорядження
від 4 січ. 2018 р. № 56/2018.
Рубрика: Релігія.
43.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Святителя Миколая Архиєпископа
Мирлікійського чудотворця с. Черче Чемеровецького району
Хмельницької області української православної церкви
киівського патріархату» у новій редакції: розпорядження від
4 січ. 2018 р. 58/2018.
Рубрика: Релігія.
44.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Троїцької парафії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від 4 січ.
2018 р. № 60/2018.
Рубрика: Релігія.
45.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоПокровської парафії с. Денисівка Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
4 січ. 2018 р. № 62/2018.
Рубрика: Релігія.
46.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоРіздво-Богородичної парафії с. Карасиха Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
4 січ. 2018 р. № 64/2018.
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Рубрика: Релігія.
47.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоВознесенської парафії с. Окіп Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від 4
січ. 2018 р. № 66/2018.
Рубрика: Релігія.
48.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Укрпром-буд»: розпорядження від 10 січ. 2018 р. № 68/2018.
Рубрика: Релігія.
49.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ фірма
«Астарта-Київ»: розпорядження від 10 січ. 2018 р. № 70/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
50.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Успіння Пресвятої Діви Марії
Кам'янець-Подільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у с.
Волиця Хмельницького району Хмельницької області»:
розпорядження від 11 січ. 2018 р. №73/2018.
Рубрика: Релігія.
51.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Пресвятої Діви Марії з гори
Кармень Кам'янець-Подільської лієцезії Римсько-Католицької
церкви у м. Славута Хмельницької області» у новій редакції:
розпорядження від 11 січ. 2018 р. № 75/2018.
Рубрика: Релігія.
52.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Непорчного зачаття Пресвятої
Діви Марії Кам’янець-Подільської дієцезії Римсько-Католицької
церкви у с. Берездів Славутського району Хмельницької
області» у новій редакції: розпорядження від 11 січ. 2018 р.
№ 77/2018.
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Рубрика: Релігія.
53.Про реєстрацію статутуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Святої Дороти Кам'янецьПодільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у м. Славута
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
11 січ. 2018 р. № 79/2018.
Рубрика: Релігія.
54.Про реєстрацію статуту релігійної орагнізації
«Релігійна громада (парафія) Святого Архистратига Михаїла
міста Хмельницького Хмельницької області Кам'янецьПодільської єпархії української Греко-Католицької церкви» у
новій редакції: розпорядження від 11 січ. 2018 р. № 80/2018.
Рубрика: Релігія.
55.Про реєстрацію статуту релігійонї орагнізації
«Релігійна громада (парафія) Святого Владислава Кам'янецьПодільської дієцезії Римсько-Католицької церкви у с. Бедриківці
Городоцького району Хмельницької області» у новій редакції:
розпорядження від 11 січ. 2018 р. № 82/2018.
Рубрика: Релігія.
56.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Святого Станіслава єпископа і
мученика Кам'янець-Подільської церкви у м. Городок
Хмельницької області» в новій редакції: розпорядження від
11 січ. 2018 р. № 84/2018.
Рубрика: Релігія.
57.Про реєстрацію статутут релігійної ораганізації
«Релігійна громада (парафія) Святого Миколая Чудотворця
міста Хмельницького Хмельницької області Кам'янецьПодільської єпархії української Греко-Католицької церкви» у
новій редакції: розпорядження від 11 січ. 2018 р. № 86/2018.
Рубрика: Релігія.
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58.Про реєстрацію статтуту релігійонї організації
«Релігійна громада парафії Святих мучениць Віри Надії Любові
та матері їх Софії смт Дунаївці Дунаєвецького району
Хмельницької області української православної церкви
Київського патріархату» у новій редакції: розпорядження від
12 січ. 2018 р. № 91/2018.
Рубрика: Релігія.
59.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада церква християн Віри
Євангельської
«Спасіння» м. Нетішин Хмельницької області»: розпорядження
від 12 січ. 2018 р. № 93/2018
Рубрика: .Релігія.
60.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада «Парафія Святих Безсрібників Косьми та
Даміана «Української православної церкви Київського
патріархату» у новій редакції: розпорядження від 12 січ. 2018 р.
№ 96/2018
Рубрика: Релігія.
61.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоМихайлівського
кафедрального
собору
м.
Шепетівка
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
12 січ. 2018 р. № 97/2018.
Рубрика: Релігія.
62.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада рідної української національної віри (РУНВІРИ) м. Красилова» у новій редакції: розпорядження від 12 січ.
2018 р. № 99/2018.
Рубрика: Релігія.
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63.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму с. Кульчинки
Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
12 січ. 2018 р. № 101/2018.
Рубрика: Релігія.
64.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Казанської Божої Матері м.
Хмельницького Хмельницької єпархії української православної
церкви» у новій редакції: розпорядження від 12 січ. 2018 р.
№103/2018.
Рубрика: Релігія.
65.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП «Славутське лісове господарство»: розпорядження
від 15 січ. 2018 р. № 104/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
66.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Державному підприємству «Національна енергетична
компанія «Укренерго»: розпорядження від 16 січ. 2018 р.
№111/2018.
Рубрика: Енергетика.
67.Про план обласних заходів на 2018 рік з реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право»: розпорядження
від 17 січ. 2018 р. № 112/2018.
Рубрика: Правова освіта.
68.Про затвердження документації із землеустрою
Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від від 17 січ. 2018 р. № 113/2018.
Рубрика: Релігія.
69.Про збільшення обсягу доходів та видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 19 січ. 2018 р.
№ 119/2018.
Рубрика: Бюджет.
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70.Про комітет забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури у Хмельницькій
області: розпорядження від 22 січ. 2018 р. № 121/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
71.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ
«Хмельницькмлин»: розпорядження від 22 січ. 2018 р.
№122/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
72.Про затвердження плану основних заходів цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної системи цивільного
захисту на 2018 рік: розпорядження від 22 січ. 2018 р.
№124/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
73.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Славутське
лісове господарство»: розпорядження від 25 січ. 2018 р.
№ 128/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
74.Про делегування функцій управління державними
закладами
професійної (професійно-технічної) освіти,
підпорядкованими Міністерству освіти і науки України,
Департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації:
розпорядження від 25 січ. 2018 р. № 129/2018.
Рубрика: Освіта.
75.Про уповноваження Кам'янець-Подільської районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 25 січ. 2018 р. № 130/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
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76.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Хресто-Возвиженської парафії села Ясенівка
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
25 січ. 2018 р. № 131/2018.
Рубрика: Релігія.
77.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви собору
ікони Божої Матері «Неопалима купина» у новій редакції:
розпорядження від 25 січ. 2018 р. № 133/2018.
Рубрика: Релігія.
78.Про реєстрацію статуту релігійної організації «Церква
Євангельських Християн «Сяйво благодаті» м. Шепетівка
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
25 січ. 2018 р. № 135/2018.
Рубрика: Релігія.
79.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму с. Судилків
Шепетівського району Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
25 січ. 2018 р. № 137/2018.
Рубрика: Релігія.
80.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Громада української церкви Християн Віри Євангельської
«Блага звістка» с. Перемишель» у новій редакції:
розпорядження від 25 січ. 2018 р. № 139/2018.
Рубрика: Релігія.
81.Про надання дозволу на розроблення землеустрою
щодо відведення земельної ділянки ПП «Курорт Еко Сервіс»:
розпорядження від 26 січ. 2018 р. № 143/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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82.Про
виконання
вимог
законодавства
щодо
забезпечення мінімальної заробітної плати в області:
розпорядження від 26 січ. 2018 р. № 147/2018.
Рубрика: Заробітна плата.
83.Про результати моніторингу якості освіти в
навчальних закладах Хмельницької області: розпорядження від
26 січ. 2018 р. № 150/2018.
Рубрика: Освіта.
84.Про формування робочої групи «Медична рада
реформ»: розпорядження від 29 січ. 2018 р. № 152/2018.
Рубрика: Медицина.
85.Про план заходів щодо реалізації в області у 2018 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки: розпорядження від
29 січ. 2018 р. № 154/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
86.Про затвердження висновку на відповідність проектів
рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад
Конституції та законам України: розпорядження від 29 січ.
2018 р. №155/2018
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
87.Про затвердження плану заходів з реорганізації
інтернатних установ, підпорядкованих системі соціального
захисту Хмельницької області на період до 2020 року:
розпорядження від 29 січ. 2018 р. № 156/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
88.Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
«Гіпсовик»: розпорядження від 29 січ. 2018 р. № 160/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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89.Про стан військового обліку за 2017 рік та заходи
щодо підвищення ефективності його ведення в місцевих органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах, організаціях у 2018 році:
розпорядження від 31 січ. 2018 р. № 165/2018.
Рубрика: Військова справа.
90.Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Красилівської районної ланки територіальної підсистеми
ЄДСЦЗ Хмельницької області: розпорядження від 1 лют. 2018 р.
№ 166/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
91.Про комісію з питань проведення перевірок стану
оцінки мобілізаційної готовності місцевих органів виконавчої
влади нижчого рівня, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх
управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних
завдань (замовлень) у межах області: розпорядження від 7 лют.
2018 р. № 171/2018.
Рубрика: Мобілізаційні питання.
92.Про склад колегії Департаменту агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької
обласної державної адміністрації: розпорядження від 7 лют.
2018 р. № 172/2018.
Рубрика: Агропромисловий розвиток.
93.Про реєстрацію статуту релігійної ораганізації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоРіздво-Богородичної парафії с. Хорошів Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 174/2018.
Рубрика: Релігія.
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94.Про реєстрацію статтуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоГеоргієвської парафії с. Лепесівка Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 176/2018.
Рубрика: Релігія.
95.Про реєстрацію статуту релігійної ораганізації
«Релігійна громада української православної церкви ХрестоВоздвиженської парафії с. Шимківці Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 178/2018.
Рубрика: Релігія.
96.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоВведенської парафії с. Тихомель Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 180/2018.
Рубрика: Релігія.
97.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна
громада
Свято-Варваринського
храму
с. Моломолинці Хмельницького району Хмельницької єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 8 лют. 2018 р. № 182/2018.
Рубрика: Релігія.
98.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоМиколаївської парафії с. В'язовець Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 184/2018.
Рубрика: Релігія.
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99.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна
громада
Свято-Іоанно-Богословської
парафії
с. Косогірка Ярмолинецького району Хмельницької єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 8 лют. 2018 р. № 186/2018.
Рубрика: Релігія.
100.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоІоанно-Богословської парафії с. Воробіївка Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
8 лют. 2018 р. № 190/2018.
Рубрика: Релігія.
101.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Верест»:
розпорядження від 8 лют. 2018 р. № 193/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
102.Про відзначення памятних дат у першому півріччі
2018 року: розпорядження від 8 лют. 2018 р. № 195/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
103.Про перерозподіл коштів субвенції
бюджету на відшкодування вартості лікарських
лікування окремих захворювань за рахунок
субвенції з державного бюджету: розпорядження
2018 р. № 198/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.

з місцевого
засобів для
відповідної
від 12 лют.

104.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Старокостянтинівське лісове господарство»:
розпорядження від 13 лют. 2018 р. № 202/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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105.Про розвиток соціального діалогу та співпрацю між
органами
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
роботодавцями
та
профспілковими
організаціями області: розпорядження від 14 лют. 2018 р.
№ 204/2018.
Рубрика: Структура управління.
106.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
14 лют. 2018 р. № 205/2018.
Рубрика: Соціальний захист. Транспорт.
107.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму пророка Іллі м. Волочиськ
Волочиського району Хмельницької єпархії української
православної церкви»: розпорядження від 14 лют. 2018 р.
№ 209/2018.
Рубрика: Релігія.
108.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви Різдва
Пресвятої Богородиці парафії с. Дубіївка Шепетівського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
14 лют. 2018 р. № 211/2018.
Рубрика: Релігія.
109.Про реєстрацію статтуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Успенського храму с. Катеринівка
Хмельницького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
14 лют. 2018 р. № 213/2018.
Рубрика: Релігія.
110.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви парафія
Різдва Пресвятої Богородиці с. Червоний Цвіт Шепетівського
району Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження
від 14 лют. 2018 р. № 215/2018.
Рубрика: Релігія.
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111.Про допомогу сімям осіб, які загинули внаслідок
терористичного акту, що стався на території Ісламської
Республіки Афганістан: розпорядження від 14 лют. 2018 р.
№ 217/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
112.Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів,
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у
2018 році: розпорядження від 16 лют. 2018 р. № 220/2018.
Рубрика: Бюджет.
113.Про утворення обласного оперативного штабу з
підготовки до пропуску льодоходу весняної повені та паводку у
2018 році: розпорядження від 16 лют. 2018 р. № 221/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
114.Про склад колегії управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації: розпорядження
від 21 лют. 2018 р. № 233/2018.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
115.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Державному підприємству «Хмельницьке лісомисливське господарство»: розпорядження від 22 лют. 2018 р.
№ 237/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
116.Про передачу в оренду земельної ділянки ПП
«Подільський кремінь»: розпорядження від 22 лют. 2018 р.
№ 239/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
117.Про затвердження складу колегії Державного архіву
Хмельницької області: розпорядження від 22 лют. 2018 р.
№ 241/2018.
Рубрика: Архівна справа.
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118.Про підсумки роботи місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування області з розгляду
звернень громадян у 2017 році та завдання щодо підвищення її
ефективності у 2018 році: розпорядження від 22 лют. 2018 р.
№ 244/2018.
Рубрика: Структура управління.
119.Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за 2017 рік та основні напрями роботи на 2018 рік:
розпорядження від 22 лют. 2018 р. № 245/2018.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
120.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села
Цівківці Новоушицького району Кам'янець-Подільської єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 27 лют. 2018 р. № 253/2018.
Рубрика: Релігія.
121.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Покровського храму села Браїлівка
Новоушицького
району
Кам'янець-Подільської
єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 27 лют. 2018 р. № 254/2018.
Рубрика: Релігія.
122.Про склад комісії щодо розгляду питань з надання
грошової
допомоги
громадянам,
які
потребують
дороговартісного лікування: розпорядження від 27 лют. 2018 р.
№ 255/2018.
Рубрика: Соціальний захист. Охорона здоров'я.
123.Про визначення координатора проекту «Житло по
індивідуальному проекту для внутрішньо переміщених осіб з
районів конфлікту, м. Хмельницький»: розпорядження від
27 лют. 2018 р. № 256/2018.
Рубрика: Житлове питання.
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124.Про Організаційний комітет з проведення першого
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець»: розпорядження від 28 лют. 2018 р. № 257/2018.
Рубрика: Конкурси.
125.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
28 лют. 2018 р. № 264/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
126.Про проект рішення сесії обласної ради «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»:
розпорядження від 1 берез. 2018 р. № 266/2018.
Рубрика: Бюджет.
127.Про проведення громадської експертизи діяльності
Хмельницької обласної державної адміністрації у галузі
охорони здоров'я: розпорядження від 1 берез. 2018 р.
№ 268/2018.
Рубрика: Структура управління.
128.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
5 берез. 2018 р. № 271/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
129.Про склад колегії управління житлово-комунального
господарства обласної державної адміністрації: розпорядження
від 5 берез. 2018 р. № 273/2018.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
130.Про
оперативне
управління
автомобільними
дорогами загального користування місцевого значення
Хмельницької області: розпорядження від 5 берез. 2018 р.
№ 274/2018.
Рубрика: Автодорожнє господарство.
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131.Про організацію в області чергових призовів
громадян України на строкову військову службу у 2018 році:
розпорядження від 7 берез. 2018 р. № 278/2018.
Рубрика: Допризовна підготовка.
132.Про обласні заходи щодо реалізації Концепції
вдосконалення
інформування
громадськості
з
питань
євроатлантичної інтеграції України у Хмельницької області на
2018 рік: розпорядження від 7 берез. 2018 р. № 279/2018.
Рубрика: Євроінтеграція.
133.Про передачу земельних ділянок українськоугорському товариству з обмеженою відповідальністю
«Агроекспорт»: розпорядження від 13 берез. 2018 р.
№ 287/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
134.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ПАТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 13 берез. 2018 р.
№288/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
135.Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту Ізяславської
районної
ланки
територіальної
підсистеми
ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 13 берез. 2018 р.
№ 289/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
136.Про робочу групу з питань захисту професійної
діяльності журналістів та свободи слова при обласній державній
адміністрації: розпорядження від 13 берез. 2018 р. № 290/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
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137.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП «Славутське лісове господарство»: розпорядження
від 14 берез. 2018 р. № 291/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
138.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»:
розпорядження від 14 берез. 2018 р. № 294/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
139.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок зі зміною
цільового призначення ТОВ «Сібекс»: розпорядження від
15 берез. 2018 р. № 295/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
140.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Миколаївської парафії села Жилинці
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
16 берез. 2018 р. № 301/2018.
Рубрика: Релігія.
141.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Святого Миколая Чудотворця села
Новий Майдан Деражнянського району Хмельницької області
Кам'янець-Подільської єпархії української Греко-Католицької
церкви» у новій редакції: розпорядження від 16 берез. 2018 р.
№ 303/2018.
Рубрика: Релігія.
142.Про
реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Покрови Пресвятої Богородиці
села Згарок Деражнянського району Хмельницької області
Кам'янець-Подільської єпархії української Греко-Католицької
церкви» у новій редакції: розпорядження від 16 берез. 2018 р.
№305/2018.
Рубрика: Релігія.
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143.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Святого Володимира Великого
міста Деражня Хмельницької області Кам'янець-Подільської
єпархії української Греко-Католицької церкви» у новій редакції:
розпорядження від 16 берез. 2018 р. № 307/2018.
Рубрика: Релігія.
144.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Церква євангельських християн-бабтистів» у новій редакції:
розпорядження від 16 берез. 2018 р. № 308/2018.
Рубрика: Релігія.
145.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Хресто-Воздвиженської парафії с. Соснівка
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
22 берез. 2018 р. № 316/2018.
Рубрика: Релігія.
146.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Біблійна церква «Преображення» у новій редакції:
розпорядження від 22 берез. 2018 р. № 318/2018.
Рубрика: Релігія.
147.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Святої Параскеви Сербської с. Добрин
Ізяславського району Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
22 берез. 2018 р. № 319/2018.
Рубрика: Релігія.
148.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Михайлівської парафії с. Шекеринці
Ізяславського району Шепетівської єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
22 берез. 2018 р. № 321/2018.
Рубрика: Релігія.
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149.Про посилення охорони водних біоресурсів під час
нерестового періоду на водоймах Хмельницької області у 2018
році: розпорядження від 23 берез. 2018 р. № 322/2018.
Рубрика: Охорона природи. Водні ресурси.
150.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ДП
«Проскурівське лісове господарство»: розпорядження від
23 берез. 2018 р. № 324/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
151.Про затвердження Положення про відділ з питань
персоналу та нагород апарату Хмельницької обласної державної
адміністрації: розпорядження від 23 берез. 2018 р. № 327/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
152.Про надання згоди на поділ земельної ділянки
державній установі «Шепетівська виправна колонія № 98»:
розпорядження від 26 берез. 2018 р. № 330/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
153.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 26 берез. 2018 р. № 331/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
154.Про припинення права постійного користування
земельною
ділянкою
ПАТ
«Хмельницькрибгосп»:
розпорядження від 26 берез. 2018 р. № 332/2018
Рубрика: Земельні відносини.
155.Про затвердження проекту на будівництво
лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної
дитячої лікарні по вул. Кам’янецька, 94, у м. Хмельницький:
розпорядження від 28 берез. 2018 р. № 335/2018
Рубрика: Медицина. Будівництво.
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156.Про проведення в області щорічної акції «За чисте
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів:
розпорядження від 29 берез. 2018 р. № 340/2018.
Рубрика: Охорона довкілля. Благоустрій населених
пунктів.
157.Про підготовку до оздоровчої кампанії «Літо–2018»:
розпорядження від 30 берез. 2018 р. № 342/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
158.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
3 квіт. 2018 р. № 345/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
159.Про затвердження положення про загальний відділ
апарату облдержадміністрації: розпорядження від 3 квіт. 2018 р.
№ 346/2018
Рубрика: Організаційні питання.
160.Про управління природних ресурсів і екології
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 4 квіт. 2018 р. № 350/2018.
Рубрика: Структура управління. Природні ресурси та
екологія.
161.Про
затвердження
Положення
про
відділ
забезпечення діяльності керівництва апарату Хмельницької
обласної державної адміністрації: розпорядження від 4 квіт.
2018 р. № 351/2018.
Рубрика: Організаційні питання. Кадрова політика.
162.Про затвердження нормативів доходів громадян від
земельних ділянок різних видів призначення на 2018 рік:
розпорядження від 4 квіт. 2018 р. № 354/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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163.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с. Бокиївка
Волочиського району Хмельницької єпархії української
православної церкви Київського патріархату» у новій редакції:
розпорядження від 4 квіт. 2018 р. № 359/2018.
Рубрика: Релігія.
164.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) священномученика Йосафата
міста Кам'янця-Подільського Хмельницької області Кам'янецьПодільської єпархії української Греко-католицької церкви» у
новій редакції: розпорядження від 4 квіт. 2018 р. № 360/2018.
Рубрика: Релігія.
165.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української церкви християн віри
євангельської «Христа спасителя» у новій редакції:
розпорядження від 4 квіт. 2018 р. № 361/2018.
Рубрика: Релігія.
166.Про створення в обласній державній адміністрації
комісії з оцінки корупційних ризиків: розпорядження від 6 квіт.
2018 р. № 365/2018.
Рубрика: Організаційні питання. Правоохоронні
органи.
167.Про розподіл коштів субвенції місцевим бюджетам
на 2018 рік: розпорядження від 11 квіт. 2018 р. № 366/2016.
Рубрика: Бюджет.
168.Про
затвердження
Положення
про
відділ
адміністрування Державного реєстру виборців апарату
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 11 квіт. 2018 р. № 370/2018.
Рубрика:
Організаційні
питання.
Структура
управління.
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169.Про затвердження Положення про юридичний відділ
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 11 квіт. 2018 р. № 372/2018
Рубрика:
Організаційні
питання.
Структура
управління.
170.Про затвердження Положення про відділ роботи із
зверненнями громадян апарату Хмельницької обласної
державної адміністрації: розпорядження від 11 квіт. 2018 р.
№ 373/2018.
Рубрика:
Організаційні
питання.
Структура
управління.
171.Про
затвердження
Положення
про
відділ
інформаційно-комп’ютерного
забезпечення
апарату
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 11 квіт. 2018 р. № 374/2018.
Рубрика:
Організаційні
питання.
Структура
управління.
172.Про затвердження Положення про сектор режимносекретної роботи апарату Хмельницької обласної державної
адміністрації: розпорядження від 11 квіт. 2018 р. № 375/2018.
Рубрика:
Організаційні
питання.
Структура
управління.
173.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна
громада
Свято-Петро-Павлівського
храму
с. Нетечинці Віньковецького району Хмельницької єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 16 квіт. 2018 р. 2018 р. № 376/2018.
Рубрика: Релігія.
174.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 16 квіт. 2018 р. № 378/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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175.Про обласну раду з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу: розпорядження від 17 квіт. 2018 р.
№380/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
176.Про передачу в оренду земельних ділянок ПАТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 18 квіт. 2018 р.
№385/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
177.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки: розпорядження від
18 квіт. 2018 р. № 386/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
178.Про підготовку та проведення в області 32-ї
роковини Чорнобильської катастрофи: розпорядження від 18
квіт. 2018 р. № 387/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
179.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»:
розпорядження від 20 квіт. 2018 р. № 390/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
180.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Хмельницькому окружному адміністративному суду:
розпорядження від 20 квіт. 2018 р. № 391/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
181.Про визначення координатора проекту «Підвищення
енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста
Хмельницького»: розпорядження від 23 квіт. 2018 р.
№ 396/2018.
Рубрика: Енергетика.
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182.Про план обласних заходів з відзначення у 2018 році
Дня пам'яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні: розпорядження від 23 квіт. 2018 р.
№ 397/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
183.Про надання дозволу на розміщення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок Службі
автомобільних доріг у Хмельницькій області: розпорядження від
25 квіт. 2018 р. № 400/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
184.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відведення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП
«Проскурівське лісове господарство»: розпорядження від
25 квіт. 2018 р. № 403/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
185.Про план обласних заходів з підготовки та
відзначення 22-ї річниці Конституції України: розпорядження
від 26 квіт. 2018 р. № 406/2018.
Рубрика: Пам’ятні дати.
186.Про підсумки проходження опалювального сезону
2017/2018 року та організацію підготовки об’єктів житловокомунального господарства і соціальної сфери до роботи в
зимовий період 2018/2019 року: розпорядження від 26 квіт.
2018 р. № 407/2018.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
187.Про конкурсну комісію на зайняття вакантних посад
державної служби: розпорядження від 26 квіт. 2018 р.
№ 408/2018.
Рубрика: Кадрова політика.
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188.Про затвердження Антикорупційної програми
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2018 рік:
розпорядження від 26 квіт. 2018 р. № 409/2018.
Рубрика: Організаційні питання. Правоохоронні
органи.
189.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) ТДВ
«Хмельницький завод будівельних матеріалів»: розпорядження
від 3 трав. 2018 р. № 417/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
190.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Святого Йоана з Непомук
Кам'янець-Подільської церкви у с. Заміхів Новоушицького
району Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження
від 3 трав. 2018 р. № 419/2019.
Рубрика: Релігія.
191.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) преображення господнього
Кам'янець-Подільської дієцензії Римсько-Католицької церкви у
смт Нова Ушиця Хмельницької області» у новій редакції:
розпорядження від 3 трав. 2018 р. № 421/2018.
Рубрика: Релігія.
192.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Божого Милосердя Кам'янецьПодільської
дієцезії
Римсько-Католицької
церкви
у
с. Шебутинці Новоушицького району Хмельницької області» у
новій редакції: розпорядження від 3 трав. 2018 р. № 422/2018.
Рубрика: Релігія.
193.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Покровської парафії села Сутківці
Ярмолинецького району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
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3 трав. 2018 р. № 423/2018.
Рубрика: Релігія.
194.Про надання згоди на поділ земельної ділянки
Подільському
управлінню
капітального
будівництва
Міністерства оборони України: розпорядження від 4 трав.
2018 р. № 425/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
195.Про затвердження Положення про відділ взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи апарату
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 5 трав. 2018 р. № 426/2018.
Рубрика: Організаційні питання. Правоохоронні
органи.
196.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) ДП «Славутське лісове
господарство»: розпорядження від 5 трав. 2018 р. № 427/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
197.Про надання згоди на передачу в суборенду
орендованої земельної ділянки: розпорядження від 7 трав.
2018 р. № 430/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
198.Про заходи щодо відзначення в області Дня Європи:
розпорядження від 7 трав. 2018 р. № 436/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
199.Про затвердження Плану спроможних мереж
надання первинної медичної допомоги Хмельницької області:
розпорядження від 7 трав. 2018 р. № 437/2018.
Рубрика: Медицина.

36

200.Про організацію роботи консультаційних пунктів з
питань
цивільного
захисту
при
органах
місцевого
самоврядування: розпорядження від 10 трав. 2018 р.
№ 438/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
201.Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 11 трав. 2018 р.
№ 439/2018
Рубрика: Бюджет.
202.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо становлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ДП
«Ярмолинецьке лісове господарство»: розпорядження від
14 трав. 2018 р. № 442/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
203.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Пироговецькій
сільській раді: розпорядження від 14 трав. 2018 р. № 443/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
204.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Кам'янець-Подільське лісове господарство»:
розпорядження від 14 трав. 2018 р. № 444/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
205.Про утворення обласного оперативного штабу з
координації дій щодо проведення заходів негативних наслідків
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежною небезпекою у
2018 році: розпорядження від 14 трав.2018 р. № 445/2018.
Рубрика: Організаційні питання. Пожежна безпека.
206.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного приєднання до об’єднаної
територіальної громади Конституції та законам України:
розпорядження від 15 трав. 2018 р. № 446/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
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207.Про
затвердження
Положення
про сектор
забезпечення доступу до публічної інформації апарату
Хмельницької обласної державної адміністрації: розпорядження
від 15 трав. 2018 р. № 447/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
208.Про виділення у користування ТОВ «Острів-риба»
лісової ділянки: розпорядження від 16 трав. 2018 р. № 451/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
209.Про порушення клопотання щодо надання статусу
академічному Хмельницькому муніципальному естраднодуховому оркестру: розпорядження від 16 трав. 2018 р.
№ 453/2018.
Рубрика: Нагороди.
210.Про відзначення в області 27-ї річниці незалежності
України. : розпорядження від 16 трав. 2018 р. № 459/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
211.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
18 трав. 2018 р. № 462/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
212.Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Шепетівської міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 22 трав. 2018 р.
№ 466/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
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213.Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Кам’янець-Подільській приватній початковій школі
«Школярик»: розпорядження від 22 трав. 2018 р. № 467/2018.
Рубрика: Освіта.
214.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж (на місцевості) Хмельницькій обласній раді: розпорядження
від 23 трав. 2018 р. № 468/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
215.Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 24 трав. 2018 р.
№ 470/2018.
Рубрика: Житлове питання.
216.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок державному підприємству «Національна енергетична
компанія «Укренерго»: розпорядження від 24 трав. 2018 р.
№ 471/2018.
Рубрика: Енергетика
217.Про розподіл коштів субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань:
розпорядження від 24 трав. 2018 р. № 473/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
218.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки територіальному управлінню Державної судової
адміністрації України у Хмельницькій області: розпорядження
від 24 трав. 2018 р. № 475/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
219.Про обласні заходи щодо реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції у Хмельницькій
області на 2018 рік: розпорядження від 24 трав. 2018 р.
№ 476/2018.
Рубрика: Євроінтеграція.
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220.Про забезпечення епізоотичного благополуччя та
державного контролю за безпечністю харчових продуктів в
області: розпорядження від 24 трав. 2018 р. № 477/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
221.Про стан протипожежного захисту закладів
оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році: розпорядження
від 24 трав. 2018 р. № 478/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
222.Про затвердження розміру щомісячної готівкової
виплати для надання пільг з оплати проїзду: розпорядження від
24 трав. 2018 р. № 479/2018.
Рубрика: Соціальний захист. Транспорт.
223.Про збільшення обсягу доходів та видатків
загального фонду обласного бюджету на 2018 рік та розподіл
коштів субвенції місцевим бюджетам: розпорядження від
25 трав. 2018 р. № 483/2018.
Рубрика: Бюджет.
224.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок державному підприємству «Проскурівське лісове
господарство»: розпорядження від 25 трав. 2018 р. № 484/2018.
Рубрика: Земельні відносини. Лісове господарство.
225.Про передачу в оренду земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський оптовий
ринок сільськогосподарської продукції»: розпорядження від
25 трав. 2018 р. № 485/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
226.Про заходи щодо збереження автмобільних доріг
загального користування в області: розпорядження від 31 трав.
2018 р. № 487/2018.
Рубрика: Аграрний сектор.
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227.Про
утворення
територіальних
формувань
цивільного захисту: розпорядження від 31 трав. 2018 р.
№ 488/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
228.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
31 трав. 2018 р. № 489/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
229.Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 4 черв. 2018 р.
№ 495/2018.
Рубрика: Бюджет.
230.Про затвердження Положення про Департамент
соціального захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації у новій редакції: розпорядження від
4 черв. 2018 р. № 496/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
231.Про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки: розпорядження від 5 черв. 2018 р.
№ 498/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
232.Про передачу в оренду земельної ділянки ПрАТ
«Київстар»: розпорядження від 5 черв. 2018 р. № 501/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
233.Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 6 черв. 2018 р.
№503/2018.
Рубрика: Бюджет.
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234.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Грінваттех»: розпорядження від 7 черв. 2018 р. № 507/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
235.Про надання згоди на поділ земельної ділянки ТОВ
«Клембівський цукровий завод»: розпорядження від 11 черв.
2018 р. № 509/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
236.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок державному підприємству «Національна енергетична
компанія «Укренерго»: розпорядження від 12 черв. 2018 р.
№512/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
237.Про поновлення договору оренди Земельної ділянки
під водним об'єктом: розпорядження від 12 черв. 2018 р.
№514/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
238.Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення ділянок КП «Комунсервіс»:
розпорядження від 12 черв. 2018 р. № 515/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
239.Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 14 черв. 2018 р.
№ 519/ 2018.
Рубрика: Цивільний захист.
240.Про передачу в оренду земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю «Енерджітех»: розпорядження
від 15 черв. 2018 р. № 520/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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241.Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПАТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 15 черв. 2018 р.
№521/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
242.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Церква євангельських християн-бабтистів м. Полонне» у новій
редакції: розпорядження від 19 черв. 2018 р. № 524/2018.
Рубрика: Релігія.
243.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Церква євангельських християн-бабтистів с. Миньківці
Дунаєвецького р-ну» у новій редакції: розпорядження від
19 черв. 2018 р. № 526/2018.
Рубрика: Релігія.
244.Про надання та відмову у наданні дозволу на право
користування пільгами з оподаткування: розпорядження від
20 черв. 2018 р. № 528/2018.
Рубрика: Податки.
245.Про питання надання у 2018 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа:
розпорядження від 21 черв. 2018 р. № 529/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
246.Про передачу в оренду земельних ділянок ТОВ
«Славута-Кальцій»: розпорядження від 21 черв. 2018 р.
№ 531/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
247.Про заходи щодо реалізації Всеукраїнського
науково-просвітницького,
історико-краєзнавчого
проекту
«Місця пам’яті Української революції 1917-1921 років» :
розпорядження від 22 черв. 2018 р. № 533/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
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248.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
ДП
«Проскурівське
лісове
господарство»:
розпорядження від 23 черв. 2018 р. № 535/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
249.Про експертні пропозиції за результатами
громадської експертизи діяльності Хмельницької обласної
державної адміністрації у галузі охорони здоров'я:
розпорядження від 26 черв. 2018 р. № 539/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
250.Про стан протипожежногозахисту у період збирання
врожаю зернових в агроформуваннях та хлібоприймальних
підприємствах області: розпорядження від 26 черв. 2018 р.
№ 540/2018.
Рубрика: Аграрний сектор.
251.Про виконання обласної цільової соціальної
Програми «Молодь Хмельниччини» на 2016-2010 роки:
розпорядження від 26 черв. 2018 р. № 541/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
252.Про стан забезпечення послугами водопостачання та
водовідведення населених пунктів області у рамках Програми
«Питна вода Хмельниччини» на 2008-2020 роки: розпорядження
від 26 черв. 2018 р. № 542/2018.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
253.Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 26 черв. 2018 р.
№ 546/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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254.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) новомучеників українського
народу Кам'янець-Подільської єпархії української ГрекоКатолицької церкви міста Хмельницького Хмельницької
області»: розпорядження від 26 черв. 2018 р. № 551/2018.
Рубрика: Релігія.
255.Про передачу земельної ділянки ТОВ «Верест»:
розпорядження від 2 лип. 2018 р. № 552/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
256.Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 3 лип. 2018 р. № 553/2018.
Рубрика: Житлове питання.
257.Про припинення права оренди земельної ділянки
водного фонду ФГ «Олена 2017»: розпорядження від 3 лип.
2018 р. № 555/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
258.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада української православної церкви СвятоПараскевинської парафії с. Паньківці Білогірського району
Хмельницької області» у новій редакції: розпорядження від
4 лип. 2018 р. № 559/2018.
Рубрика: Релігія.
259.Про відзначення пам'ятних дат у другому півріччі
2018 року: розпорядження від 4 лип. 2018 р. № 560/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
260.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«СТЛ+К»: розпорядження від 6 лип.2018 р. № 562/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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261.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітароню допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
6 лип. 2018 р. № 563/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
262.Про затвердження прогнозних показників обсягів
регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих
кадрів у 2018 році для закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України: розпорядження від 6 лип. 2018 р. № 565/2018.
Рубрика: Професійна освіта.
263.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Ікопоть
Енерджі»: розпорядження від 10 лип. 2018 р. № 566/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
264.Про збільшення доходів та видатків обласного
бюджету та розподіл обсягу субвенцій на 2018 рік:
розпорядження від 12 лип. 2018 р. № 572/2018.
Рубрика: Бюджет.
265.Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Хмельницькому приватному закладу дошкільної
освіти «Мої мрії»: розпорядження від 11 лип. 2018 р.
№568/2018.
Рубрика: Освіта.
266.Про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності Хмельницькій приватній гімназії «Мої обрії»:
розпорядження від 11 лип. 2018 р. № 569/2018.
Рубрика: Освіта.
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267.Про організацію роботи з формування звіту аудиту
доступності для маломобільних груп населення об'єктів
житлового, громадського призначення та транспортної
інфраструктури області: розпорядження від 11 лип. 2018 р.
№ 570/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
268.Про збільшення доходів та видатків обласного
бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік:
розпорядження від 12 лип. 2018 р. № 575/2018.
Рубрика: Бюджет.
269.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ фірма
«Астарта-Київ»: розпорядження від 13 лип. 2018 р. № 576/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
270.Про встановлення вартості наборів продуктів для
харчування донорів у день здавання крові та (або) її
компонентів: розпорядження від 16 лип. 2018 р. № 5 77/2018.
Рубрика: Медицина.
271.Про поновлення договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 17 лип. 2018 р. № 578/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
272.Про затвердження Положення про Координаційну
раду з питань сприяння розвитку громадського суспільства:
розпорядження від 18 лип. 2018 р. № 579/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
273.Про затвердження Положення про Департамент
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів
Хмельницької обласної державної адміністрації у новій редакції:
розпорядження від 18 лип. 2018 р. № 582/2018.
Рубрика: Агропромисловий розвиток.
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274.Про
склад
колегії
управління
культури,
національностей, релігій та туризму обласної державної
адміністрації: розпорядження від 20 лип. 2018 р. № 592/2018.
Рубрика: Культура.
275.Про передачу в оренду земельних ділянок ТДВ
«Хмельницький завод будівельних матеріалів»: розпорядження
від 25 лип. 2018 р. № 594/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
276.Про затвердження положення про Департамент
соціального захисту населення Хмельницької обласної
державної адміністрації у новій редакції: розпорядження від
27 лип. 2018 р. № 597/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
277.Про стан підготовки навчальних закладів до нового
2018/2019 навчального року та забезпечення їх протипожежної
безпеки: розпорядження від 26 лип. 2018 р. № 596/2018.
Рубрика: Освіта.
278.Про соціальний захист учасників антитерористичної
операції: розпорядження від 26 лип. 2018 р. № 595/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
279.Про створення комісії з питань діяльності
підприємств та організацій громадських організацій осіб з
інвалідністю в області: розпорядження від 27 лип. 2018 р.
№ 599/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
280.Про підсумки соціально-економічного розвитку
області за перше півріччя 2018 року: розпорядження від 27 лип.
2018 р. № 601/2018.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
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281.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Славутське лісове господарство»: розпорядження
від 1 серп. 2018 р. № 606/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
282.Про затвердження Переліку земельних ділянок
водного фонду, які можуть бути сформовані як окремі лоти, для
продажу прав оренди на них на земельних торгах:
розпорядження від 1 серп. 2018 р. № 608/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
283.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Летичівське лісове господарство»: розпорядження
від 2 серп. 2018 р. № 609/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
284.Про затвердження прогнозних показників обсягів
регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2018 році
для закладів вищої освіти області, які фінансуються з обласного
бюджету: розпорядження від 6 серп. 2018 р. № 611/2018.
Рубрика: Освіта.
285.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«ЕНЕРДЖІ САН»: розпорядження від 7 серп. 2018 р.
№ 614/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
286.Про нову редакцію Положення про Хмельницьку
областу премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та
науки: розпорядження від 7 серп. 2018 р. № 612/2018.
Рубрика: Освіта. Премії.
287.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного приєднання до об'єднаної
територіальної громади Конституції та законам України:
розпорядження від 8 серп. 2018 р. № 616/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
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288.Про план заходів щодо відзначення у 2018 році 100річчя від дня народження Василя Сухомлинського:
розпорядження від 8 серп. 2018 р. № 617/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
289.Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018
рік: розпорядження від 9 серп. 2018 р. № 619/2018.
Рубрика: Бюджет.
290.Про доцільність надання фінансової допомоги
Кам'янець-Подільському учбово-виробничому підприємству
Українського товариства глухих (УТОГ): розпорядження від
9 серп. 2018 р. № 620/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
291.Про перерозподіл видатків обласного бюджету на
2018 рік: розпорядження від 10 серп. 2018 р. № 621/2018.
Рубрика: Бюджет.
292.Про утворення організаційного комітету для
підготовки відзначення в області 27-ї річниці незалежності
України: розпорядження від 10 серп. 2018 р. № 623/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
293.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
15 серп. 2018 р. № 625/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
294.Про визнання легкових автомобілів гуманітарною
допомогою: розпорядження від 15 серп. 2018 р. № 626/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
295.Про затвердження Положення про Департамент
освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 15 серп. 2018 р. № 629/2018.
Рубрика: Освіта.
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296.Про організацію та проведення 31-ї обласної
сільськогосподарскої виставки «Агро-Поділля – 2018»:
розпорядження від 15 серп. 2018 р. № 630/2018.
Рубрика: Аграрний сектор.
297.Про заходи щодо реалізації Національної стратегії з
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на
2019 рік: розпорядження від 16 серп. 2018 р. № 634/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
298.Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 17 серп. 2018 р.
№ 635/2018.
Рубрика: Житлове питання.
299.Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту землеустрою ТОВ «Поділля Агропромсервіс»:
розпорядження від 22 серп. 2018 р. № 637/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
300.Про
уповноваження
Хмельницької
районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 22 серп. 2018 № 339/2018.
Рубрика: Структура управління.
301.Про видачу ліцензії: розпорядження від 28 серп.
2018 р. № 641/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
302.Про переоформлення ліцензій на
розпорядження від 28 серп. 2018 р. № 642/2018.
Рубрика: Організаційні питання

безстрокові:

303.Про надання згоди на поділ земельної ділянки
Подільському
управлінню
капітального
будівництва
Міністерства оборони України: розпорядження від 29 серп.
2018 р. № 646/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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304.Про погодження технічної документації із
землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю
«Клембівський цукровий завод»: розпорядження від 29 серп.
2018 р. № 647/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
305.Про стан виконання завдань по підготовці житловокомунального господарства області та соціальної сфери до
роботи в зимовий період 2018/2019 року: розпордження від
30 серп. 2018 р. № 648/2018.
Рубрика: Житлово-комунальне господарство.
306.Про стан та перспективи розвитку музейної справи в
області: розпорядження від 30 серп. 2018 р. № 649/2018.
Рубрика: Музейна справа.
307.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
30 серп. 2018 р. № 650/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
308.Про Департамент природних ресурсів та екології
Хмельницької обласонї державної адміністрації: розпорядження
від 3 верес. 2018 № 655/2018.
Рубрика: Природні ресурси та екологія.
309.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято Михайлівського храму с. Вищі
Вовківці Хмельницького району Хмельницької єпархії
української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 5 верес. 2018 р. № 656/2018.
Рубрика: Релігія.
310.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
11 верес. 2018 р. № 661/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
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311.Про заходи з відзначення Міжнародного дня
громадян похилого віку: розпорядження від 8 верес. 2018 р.
№ 665/2018.
Рубрика: Пам'ятні дати.
312.Про проведення командно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту
Шепетівської районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 18 верес, 2018 р.
№ 666/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
313.Про передачу в оренду земельних ділянок ПрАТ
«Київстар»: розпорядження від 18 верес. 2018 р. № 667/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
314.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок державному підприємству «Славутське лісове
господарство»: розпорядження від 18 верес. 2018 р. № 668/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
315.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Едпол»:
розпорядження від 18 верес. 2018 р. № 670/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
316.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Глушківці-Солар»: розпорядження від 18 верес. 2018 р.
№ 671/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
317.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Державному агентству водних ресурсів України:
розпорядження від 18 верес. 2018 р. № 672/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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318.Про
уповноваження
Хмельницької
районної
державної адміністрації на підписання додаткової угоди:
розпорядження від 18 верес. 2018 р. № 674/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
319.Про надання та відмову у наданні дозволу на право
користування пільгами з оподаткування: розпорядження від
18 верес. 2018 р. № 675/2018.
Рубрика: Податки.
320.Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018
рік: розпорядження від 19 верес. 2018 р. № 677/2018.
Рубрика: Бюджет.
321.Про затвердження Положення про комісію з
визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи: розпорядження від 19 верес.
2018 р. № 678/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
322.Про передачу в оренду земельних ділянок АТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 19 верес. 2018 р.
№ 679/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
323.Про поновлення договору оренди водного об'єкта:
розпорядження від 19 верес. 2018 р. № 681/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
324.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП «Хмельницьке лісомисливське господарство»:
розпорядження від 19 верес. 2018 р. № 682/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
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325.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Вест Оіл
Трейд»: розпопярядження від 21 верес. 2018 р. № 683/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
326.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму на честь Святого Димитрія
Солунського
с.
Лисанівці
Старосинявського
району
Хмельницької єпархії української православної церкви» у новій
редакції: розпорядження від 21 верес. 2018 р. № 685/2018.
Рубрика: Релігія.
327.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храму Святого архистратига Михаїла
с.Ходорівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької
області української православної церкви» у новій редакції:
розпорядження від 21 верес. 2018 р. № 686/2018.
Рубрика: Релігія.
328.Про уповноваження Славутської районної державної
адміністрації на підписання додаткової угоди: розпорядження
від 21 верес. 2018 р. № 687/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
329.Про затвердження проекту на будівництво Палацу
спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому:
розпорядження від 24 верес. 2018 р. № 689/2018.
Рубрика: Будівництво.
330.Про присудження Хмельницької обласної премії
імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки:
розпорядження від 27 верес. 2018 р. № 694/2018.
Рубрика: Нагороди.
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331.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних
громад Конституції та законам України: розпорядження від
28 верес. 2018 р. № 695/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
332.Про план роботи обласної державної адміністрації на
ІV квартал 2018 року: розпорядження від 2 жовт. 2018 р.
№ 697/2018.
Рубрика: Структура управління.
333.Про стан розвитку промисловості Хмельницької
області: розпорядження від 2 жовт. 2018 р. № 698/2018.
Рубрика: Розвиток промисловості.
334.Про видачу ліцензії: розпорядження від 5 жовт.
2018 р. № 712/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
335.Про анулювання ліцензій: розпорядження від 5 жовт.
2018 р. № 713/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
336.Про втановлення лімітів на спеціальне використання
лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів
та здійсненні побічних лісових користувань та території
Хмельницької області: розпорядження від 3 жовт. 2018 р.
№ 703/2018.
Рубрика: Лісове господарство.
337.Про проведення приписки громадян України 2002
року народження до призовних дільниць у січні-березні 2019
року: розпорядження від 3 жовт. 2018 р. № 704/2018.
Рубрика: Допризовна підготовка.
338.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Ікопоть Енерджі»: розпорядження від 3 жовт. 2018 р.
№ 706/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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339.Про проведення в області Всеукраїнського тижня
права: розпорядження від 4 жовт. 2018 р. № 708/2018.
Рубрика: Правова освіта.
340.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Міністерству оборони України: розпорядження від
5 жовт. 2018 р. № 709/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
341.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного приєднання до об'єднаної
територіальної громади Конституції та законам України:
розпорядження від 5 жовт. 2018 р. № 714/2018
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
342.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Енерго 2020»: розпорядження від 8 жовт. 2018 р. № 716/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
343.Про надання згоди на поділ земельної ділянки ТОВ
«Адамант-Віп»: розпорядження від 8 жовт. 2018 р. № 717/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
344.Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПП
«Приват-центр»: розпорядження від 8 жовт. 2018 р. № 718/2018
Рубрика: Земельні відносини.
345.Про комісію з вивчення питань щодо усунення
порушень Закону України «Про управління об'єктами державної
власності»: розпорядження від 9 жовт. 2018 р. № 723/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
346.Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту землеустрою ТДВ «Хмельницький завод будівельних
матеріалів»: розпорядження від 10 жовт. 2018 р. № 725/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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347.Про обласну конкурсну комісію з питань надання
часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської
техніки та обладнання (включаючи приватний сектор):
розпорядження від 10 жовт. 2018 р. № 727/2018.
Рубрика: Аграрний сектор.
348.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 11 жовт. 2018 р.
№ 731/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
349.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада храм Святителя Миколая Архієпископа
Мирлікійського Чудотворця с. Севрюки Красилівського району
української православної церкви Київського патріархату»:
розпорядження від 16 жовт. 2018 р. № 733/2018.
Рубрика: Релігія.
350.Про створення комісії з вивчення статуту осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи:
розпорядження від 16 жовт. 2018 р. № 734/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
351.Про припинення договору оренди земельної ділянки
ТОВ «Наяда Плюс» та передачу в оренду земельної ділянки
«Перспектива Про»: розпорядження від 16 жовт. 2018 р.
№735/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
352.Про зміну розміру та мети бюджетного призначення:
розпорядження від 16 жовт. 2018 р. № 738/2018.
Рубрика: Бюджет.
353.Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018
рік: розпорядження від 16 жовт. 2018 р. № 740/2018.
Рубрика: Бюджет.
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354.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Новоушицькій
селищній раді: розпорядження від 17 жовт. 2018 р. № 744/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
355.Про
визначення
відповідальних
розпорядження від 17 жовт. 2018 р. № 745/2018.
Рубрика: Організаційні питання.

виконавців:

356.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Тарос
Груп»: розпорядження від 19 жовт. 2018 р. № 748/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
357.Про затвердження проекту на будівництво
навчально-виховного комплексу по вул. Залізняка, 32 у м.
Хмельницький: розпорядження від 23 жовт. 2018 р. № 752/2018.
Рубрика: Будівництво.
358.Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з
інвалідністю до обєктів соціальної та інженерно-тренерської,
спортивної інфраструктури на території області: розпорядження
від 26 жовт. 2018 р. № 757/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
359.Про проведення нормативно-штабного навчання з
органами управління та силами цивільного захисту Кам'янецьПодільської міської ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ
Хмельницької області: розпорядження від 24 жовт. 2018 р.
№ 755/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
360.Про підсумки соціально-економічного розвитку за 9
місяців 2018 року: розпорядження від 26 жовт. 2018 р.
№ 762/2018.
Рубрика: Соціально-економічний розвиток.
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361.Про утворення обласного оперативного штабу з
кординації дій щодо попередження та ліквідації можливих
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 18/19 року:
розпорядження від 26 жовт. 2018 р. № 764/2018.
Рубрика: Надзвичайні ситуації.
362.Про перелік дитячих молочних кухонь та
спеціалізованих куточків, які виконують функції роздаточних
пунктів на території області: розпорядження від 31 жовт. 2018 р.
№ 770/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
363.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністюд та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
2 листоп. 2018 р. № 773/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
364.Про визнання легкового автомобіля гуманітарною
допомогою: розпорядження від 2 листоп. 2018 р. № 774/2018.
Рубрика: Соціальний захист. Транспорт.
365.Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 6 листоп. 2018 р.
№776/2018.
Рубрика: Бюджет.
366.Про комісію з питань сприяння організації продажу
земельних ділянок або прав користування на них на земельних
торгах: розпорядження від 6 листоп. 2018 р. № 778/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
367.Про реєстраціцю статуту релігійної організації
«Релігійна громада помісна церква «Святої Трійці» об'єднаної
церкви християн віри Євангельської»: розпорядження від
7 листоп. 2018 р. № 779/2018.
Рубрика: Релігія.
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368.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Різдва Пресвятої Богородиці села
Нігин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області
Кам'янець-Подільської єпархії Української Греко-католицької
церкви»: розпорядження від 7 листоп. 2018 р. № 780/2018.
Рубрика: Релігія.
369.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада (парафія) Вознесіння Господнього села
Гуменці Кам'янець-Подільської області Кам'янець-Подільської
єпархії української Греко-Католицької церкви»: розпорядження
від 7 листоп. 2018 р. № 781/2018.
Рубрика: Релігія.
370.Про надання дозволу щодо постановки на
квартирний облік: розпорядження від 8 листоп. 2018 р.
№ 787/2018.
Рубрика: Житлове питання.
371.Про передачу в оренду земельної ділянки АТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 13 листоп. 2018 р.
№ 792/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
372.Про раду з визначення кандидатур на присудження
обласної премії у сфері фізичної культури та спорту за вагомий
внесок
у
розбудову
фізкультурно-спортивного
руху:
розпорядження 14 листоп. 2018 р. № 795/2018.
Рубрика: Спорт. Нагороди.
373.Про комісію з присудження персональних стипендії
для спортсменів «За вагомий внесок у розвиток спорту вищих
досягнень»: розпорядження від 14 листоп. 2018 р. № 796/2018.
Рубрика: Спорт. Нагороди.
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374.Про день апарату обласної державної адміністрації в
районних державних адміністраціях: розпорядження від
14 листоп. 2018 р. № 797/2018.
Рубрика: Структура управління.
375.Про затвердження висновку на відповідність
проектів рішень щодо добровільного приєднання до об’єднаної
територіальної громади Конституції та законам України:
розпорядження від 14 листоп. 2018 р. № 798/2018.
Рубрика: Об’єднані територіальні громади.
376.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Релігійна громада Свято-Покровської парафії села Чепелівка
Красилівського району Хмельницької єпархії української
православної церкви» у новій редакції: розпорядження від
16 листоп. 2018 р. № 799/2018.
Рубрика: Релігія.
377.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
16 листоп. 2018 р. № 800/2018
Рубрика: Соціальний захист.
378.Про заходи з відзначення Міжнародного дня осіб з
інвалідністю в області: розпорядження від 16 листоп. 2018 р.
№ 801/2018.
Рубрика: Пам’ятні дати.
379.Про надання згоди на поділ земельної ділянки ПрАТ
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів»: розпорядження від
19 листоп. 2018 р. № 803/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
380.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 2019
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році: розпорядження від 19 листоп. 2018 р. № 804/2018.
Рубрика: Цивільний захист.
381.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Агрохім
Технології»: розпорядження від 19 листоп. 2018 р. № 805/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
382.Про проведення перевірки управління молоді та
спорту обласної державної адміністрації: розпорядження від
21 листоп. 2018 р. № 807/2018.
Рубрика: Структура управління.
383.Про збільшення доходів та видатків обласного
бюджету та розподіл обсягу субвенції на 2018 рік:
розпорядження від 27 листоп. 2018 р. № 808/2018.
Рубрика: Бюджет.
384.Про розподіл, перерозподіл та зміну мети
бюджетних призначень: розпорядження від 27 листоп. 2018 р.
№ 809/2018.
Рубрика: Бюджет.
385.Про погодження технічної документації із
землеустрою ТОВ «Адамант-Biп»: розпорядження від
27 листоп. 2018 р. № 814/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
386.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ «Еніт»:
розпорядження від 27 листоп. 2018 р. № 815/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
387.Про комісію з присудження персональних стипендій
для обдарованих дітей та творчої молоді: розпорядження від
27 листоп. 2018 р. № 818/2018.
Рубрика: Нагороди.
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388.Про комісію з присудження персональних стипендій
для провідних митців області: розпорядження від 27 листоп.
2018 р. № 819/2018.
Рубрика: Нагороди.
389.Про заходи з підготовки та відзначення у 2018 році
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС: розпорядження від 27 листоп. 2018 р.
№ 821/2018.
Рубрика: Пам’ятні дати.
390.Про зменшення обсягу доходів і видатків обласного
бюджету на 2018 рік: розпорядження від 27 листоп. 2018 р.
№ 824/2018.
Рубрика: Бюджет.
391.Про проведення III Міжнародного економічного
форуму
«Інвестиційні
можливості
Хмельниччини»:
розпорядження від 27 листоп. 2018 р. № 825/2018.
Рубрика: Інвестиції. Організаційні питання.
392.Про передачу в оренду земельної ділянки АТ
«Хмельницькобленерго»: розпорядження від 27 листоп. 2018 р.
№ 826/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
393.Про видачу дозволів ПАТ «Укрелектроапарат» на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 27 листоп. 2018 р.
№ 830/2018.
Рубрика: Економічний менеджмент.
394.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «Вест
Оіл Трейд»: розпорядження від 28 листоп. 2018 р. № 831/2018.
Рубрика: Оренді відносини.
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395.Про затвердження Порядку розподілу додаткової
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2019 рік:
розпорядження від 28 листоп. 2018 р. № 832/2018.
Рубрика: Бюджет. Освіта. Охорона здоров’я.
396.Про обсяги субвенцій на здійснення державних
програм соціального захисту на 2019 рік: розпорядження від
30 листоп. 2018 р. № 833/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
397.Про розподіл видатків обласного бюджету на 2018
рік: розпорядження від 30 листоп. 2018 р. № 834/2018.
Рубрика: Бюджет.
398.Про реформування закладів охорони здоров’я
області: розпорядження від 30 листоп. 2018 р. № 835/2018.
Рубрика: Охорона здоров’я.
399.Про стан погашення заборгованості, підвищення
рівня заробітної плати та легалізації трудових відносин в
області: розпорядження від 30 листоп. 2018 р. № 837/2018.
Рубрика: Заробітна плата. Трудові відносини.
400.Про хід виконання обласної цільової соціальної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2021
роки: розпорядження від 30 листоп. 2018 р. № 838/2018.
Рубрика: Фізична кільтура та спорт.
401.Про підсумки творчої та фінансово-господарської
діяльності
обласних
театрально-концертних
установ:
розпорядження від 30 листоп. 2018 р. № 839/2018.
Рубрика: Культура.
402.Про розподіл обсягу субвенції
розпорядження від 3 груд. 2018 р. № 840/2018.
Рубрика: Організаційні питання.

на

2018 рік:
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403.Про перерозподіл видатків за бюджетними
програмами: розпорядження від 4 груд. 2018 р. № 841/2018.
Рубрика: Бюджет.
404.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок
ДП
«Проскурівське
лісове
господарство»:
розпорядження від 4 груд. 2018 р. № 842/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
405.Про поновлення договору оренди земельної ділянки:
розпорядження від 4 груд. 2018 р. № 843/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
406.Про видачу дозволів ТОВ «ОЛІМП-ПРОМ» на
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Хмельницькій області: розпорядження від 4 груд. 2018 р.
№ 845/2018.
Рубрика: ЗМІ.
407.Про проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки: розпорядження від 4 груд. 2018 р.
№ 846/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
408.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП «Ярмолинське лісове господарство»: розпорядження
від 4 груд. 2018 р. № 850/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
409.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СК
Петроліум»: розпорядження від 6 груд. 2018 р. № 851/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
410.Про передачу в оренду земельних ділянок ТОВ
«Агрохім технології»: розпорядження від 6 груд. 2018 р.
№ 853/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
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411.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 6 груд. 2018 р. № 854/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
412.Про погодження технічної документації із
землеустрою та припинення права користування земельними
ділянками ПП «Приват-Центр»: розпорядження від 6 груд.
2018 р. № 855/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
413.Про проект рішення сесії обласної ради «Про
обласний бюджет Хмельницької області на 2019 рік»:
розпорядження від 6 груд. 2018 р. № 856/2018.
Рубрика: Бюджет.
414.Про перерозподіл видатків обласного бюджету на
2018 рік: розпорядження від 10 груд. 2018 р. № 858/2018.
Рубрика: Бюджет.
415.Про реєстрацію статуту релігійної організації
іудейського віросповідання релігійна громада «Олей Цадікім»
(незалежна) с. Требухівці Летичівського району у новій
редакції: розпорядження від 10 груд. 2018 р. № 859/2018.
Рубрика: Релігія.
416.Про надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ТОВ «Грін
енерджи Поділля»: розпорядження від 10 груд. 2018 р.
№ 860/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
417.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області:
розпорядження від 10 груд. 2018 р. № 862/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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418.Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії державної політики з питань здорового та активного
довголіття населення на період до 2022 року: розпорядження від
12 груд. 2018 р. № 864/2018.
Рубрика: Охорона здоров'я.
419.Про створення обласної Координаційної ради з
питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім'і та протидії торгівлі людьми та
міжвідомчої робочої групи з питань протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі: розпорядження від
12 груд. 2018 р. № 865/2018.
Рубрика:
Правоохоронні
органи.
Організаційні
питання.
420.Про Хмельницький обласний центр соціальнопсихологічної реабілітації: розпорядження від 12 груд. 2018 р.
№ 8662018.
Рубрика: Медицина.
421.Про склад комісії з присудження премії обласної
державної адміністрації «За вагомі досягнення молоді у різних
сферах суспільного життя»: розпорядження від 12 груд. 2018 р.
№ 868/2018.
Рубрика: Нагороди.
422.Про продаж земельної ділянки МПП «Дружба»:
розпорядження від 13 груд. 2018 р. № 870/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
423.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки АТ КБ
«Приватбанк»: розпорядження від 13 груд. 2018 р. № 871/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
424.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Летичівській
селищній раді: розпорядження від 18 груд. 2018 р. № 878/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
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425.Про передачу в постійне користування земельної
ділянки ДП «Славутське лісове господарство»: розпорядження
від 18 груд. 2018 р. № 874/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
426.Про присудження премії обласної державної
адміністрації «За вагомі досягнення молоді у різних сферах
суспільного життя» у 2018 році: розпорядження від 19 груд.
2018 р. № 879/2018.
Рубрика: Нагороди.
427.Про передачу в постійне користування земельних
ділянок ДП «Ярмолинецьке лісове
господарство»:
розпорядження від 20 груд. 2018 р. № 880/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
428.Про план роботи обласної державної адміністрації на
2019 рік: розпорядження від 20 груд. 2018 р. № 883/2018.
Рубрика: Структура управління.
429.Про план роботи обласної державної адміністрації на
І квартал 2019 року: розпорядження від 20 груд. 2018 р.
№ 883/2018.
Рубрика: Структура управління.
430.Про збільшення обсягу доходів та видатків
загального фонду обласного бюджету на 2018 рік та розподіл
коштів субвенції місцевим бюджетам: розпорядження від
20 груд. 2018 р. № 885/2018.
Рубрика: Бюджет.
431.Про зменшення (збільшення) обсягу доходів та
видатків обласного бюджету на 2018 рік: розпорядження від
20 груд. 2018 р. № 887/2018.
Рубрика: Бюджет.
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432.Про розподіл обсягу субвенції на
розпорядження від 20 груд. 2018 р. № 890/2018.
Рубрика: Субвенції.

2018 рік:

433.Про перерозподіл обсягу доходів і видатків
обласного бюджету на 2018 рік: розпорядження від 20 груд.
2018 р. № 891/2018.
Рубрика: Бюджет.
434.Про стан розроблення та оновлення містобудівної
документації на території рбласті: розпорядження від 20 груд.
2018 р. № 892/2018.
Рубрика: Будівництво.
435.Про план заходів щодо реалізації у 2019 році
Національної стратегії сприяння розвитку громадського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки в області:
розпорядженння від 20 груд. 2018 р. № 893/2018.
Рубрика: Організаційні питання.
436.Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ
«Сонячна енергія Городоччини»: розпорядження від 21 груд.
2018 р. № 895/2018.
Рубрика: Орендні відносини.
437.Про переоформлення ліцензій на
розпорядження від 21 груд. 2018 р. № 898/2018.
Рубрика: Організаційні питання.

безстрокові:

438.Про нову редакцію Положення про персональні
стипендії для спортсменів «За вагомий внесок у розвиток спорту
вищих досягнень»: розпорядження від 21 груд. 2018 р.
№ 897/2018.
Рубрика: Нагороди. Спорт.
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439.Про ініціативну групу з підготовки установчих
зборів щодо формування Громадської ради при обласній
державній адміністрації: розпорядження від 21 груд. 2018 р.
№ 901/2018.
Рубрика:
Структура
управління.
Організаційні
питання.
440.Про надання дозволу на розроблення робочого
проекту землеустрою ПП «Чорнянський цегельний завод»:
розпорядження від 27 груд. 2018 р. № 905/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
441.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП
«Комунальник – 2011»: розпорядження від 27 груд. 2018 р.
№ 906/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
442.Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки КП
«Старосинявський комунгосп»: розпорядження від 27 груд.
2018 р. № 907/2018.
Рубрика: Земельні відносини.
443.Про реєстрацію статуту релігійної організації
«Церква Євангельських християн-бабтістів смт. Понінка» у
новій редакції: розпорядження від 28 груд. 2018 р. № 910/2018.
Рубрика: Релігія.
444.Про надання дозволу на право користування
пільгами з оподаткування: розпорядження від 28 груд. 2018 р.
№ 912/2018.
Рубрика: Податки.
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445.Про передачу легкових автомобілів, визнаних
гуманітарною допомогою, у власність особам з інвалідністю та
членам сімей померлих осіб з інвалідністю: розпорядження від
29 груд. 2018 р. № 913/2018.
Рубрика: Соціальний захист.
446. Про прийняття державного майна до сфери
управління Хмельницької обласної державної адміністрації:
розпорядження від 28 груд. 2018 р. № 915/2018.
Рубрика: Структура управління.
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