
Додаток 1 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на ІІ квартал 2019 року

 
 

П Е Р Е Л І К 
нормативно-правових актів, оперативний контроль за виконанням  

яких буде здійснюватися протягом ІІ кварталу 2019 року 
 

1. Закони України: 

“Про адміністративні послуги”; 
“Про зовнішньоекономічну діяльність”; 
“Про металобрухт” 

Департамент економічного розвитку, проми-
словості та інфраструктури облдержадміні-
страції 

“Про охорону навколишнього природного середовища”; 
“Про оцінку впливу на довкілля”; 
“Про природно-заповідний фонд України”; 
“Про екологічну мережу України”; 
“Про відходи”; 
“Про охорону атмосферного повітря”; 
“Про стратегічну екологічну оцінку” 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

“Про загальнодержавну програму “Питна вода України” на 2006-2020 роки”; 
“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” 

Управління житлово-комунального господар-
ства облдержадміністрації 

“Про національні меншини в Україні”; 
“Про свободу совісті та релігійні організації”; 
“Про охорону археологічної спадщини”; 
“Про охорону культурної спадщини” 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму облдержадміністрації 

“Про оборону України”;  
“Про військовий обов’язок і військову службу”;  
“Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону” 
Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи апарату облдержадміністрації 
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“Про звернення громадян” 
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

“Про Державний реєстр виборців”; 
“Про вибори Президента України”; 
“Про місцеві вибори” 

Відділ адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату облдержадміністрації 

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” 
Сектор мобілізаційної роботи апарату облдерж-
адміністрації 

2. Кодекси України:  

Земельний кодекс України  
Водний кодекс України 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

3. Укази Президента України: 

від 06 червня 2000 року № 767/2000 “Про заходи щодо забезпечення  
формування та функціонування аграрного ринку” 

Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

від 01 грудня 2008 року № 1129/2008 “Про розширення мережі та тери-
торій національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів”; 

від 14 серпня 2009 року № 611/2009 “Про додаткові заходи щодо роз-
витку природно-заповідної справи в Україні” 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

від 19 квітня 2003 року № 339/2003 “Про День Європи”; 
укази Президента України з нагоди відзначення пам’ятних та державних 

свят 
Управління культури, національностей, релігій 
та туризму облдержадміністрації 

від 11 лютого 2016 року № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим 
частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної 
прикордонної служби України” 

Відділ взаємодії з правоохоронними органами та 
оборонної роботи  апарату облдержадміністрації 

 



 3

від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 

від 23.01.2009 №37/2009 “Про розсекречення, оприлюднення та вивчен-
ня архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політич-
ними репресіями та голодоморами в Україні”. 

Державний архів області 

4. Доручення Президента України: 

від 07 жовтня 2013 року № 1-1/2649 щодо забезпечення громадського 
порядку і громадської безпеки під час проведення масових спортивних заходів 

Управління молоді та спорту облдержадміністрації 

5. Постанови Кабінету Міністрів України: 

від 03 серпня 1998 року № 1216 “Про затвердження Порядку ведення 
реєстру місць видалення відходів”; 

від 31 серпня 1998 року № 1360 “Про затвердження Порядку ведення 
реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”; 

від 01 листопада 1999 року № 2034 “Про затвердження Порядку ведення 
державного обліку та паспортизації відходів”; 

від 13 березня 2002 року № 302 “Про затвердження Порядку проведення 
та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, 
установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи”; 

від 18 лютого 2016 року № 118 “Про затвердження Порядку подання 
декларації про відходи та її форми”; 

від 13 грудня 2017 року № 1026 “Про затвердження Порядку передачі 
документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансу-
вання оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля”; 

від 13 грудня 2017 року № 989 “Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля” 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

від 18 березня 2009 року № 370 “Про запровадження спеціального моні-
торингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборго-
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ваності із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та 
обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів” 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації 

від 06 лютого 2012 року № 106 “Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”; 

від 15 лютого 2012 року № 91 “Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження”; 

 від 18 березня 2015 року № 196 “Деякі питання державного фонду регіо-
нального розвитку”; 

від 16 березня 2016 року № 200 “Деякі питання надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад”; 

від 06 вересня 2017 року № 714 “Про затвердження Порядку викори-
стання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва фут-
больних полів із штучним покриттям у регіонах України”; 

від 20 грудня 2017 року № 1085 “Про затвердження Порядку спряму-
вання коштів державного дорожнього фонду” 

Управління регіонального розвитку та будів-
ництва облдержадміністрації 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 22.03.2017 року № 248-р “Про схвалення Стратегії забезпечення 
сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року та затвердження плану заходів 
щодо її реалізації”  

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації 

7. Розпорядження голови обласної державної адміністрації: 

від 22.12.2017 року № 1411/2017-р “Про нову редакцію Положення про 
персональні стипендії для спортсменів “За вагомий внесок у розвиток спорту 
вищих досягнень”  

Управління молоді та спорту облдержадміні-
страції 

від 16 травня 2013 року № 146/2013-р “Про забезпечення соціального за-
хисту бездомних громадян та безпритульних дітей” 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
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від 19 лютого 2019 року № 89/2019-р “Про підсумки роботи місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області з 
розгляду звернень громадян у 2018 році та першочергові заходи щодо ефек-
тивного забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звер-
нення у 2019 році” 

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату 
облдержадміністрації 


