
Додаток 1 
до плану роботи обласної державної 
адміністрації на І квартал 2022 року

 
 

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

яких буде здійснюватися протягом І кварталу 2022 року 
 

1. Закони України: 

“Про Державний бюджет України на 2022 рік” 
Департамент фінансів облдержадміністрації 

“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”; 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпе-

чення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 
загального водовикористання” 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

“Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” 
Департамент розвитку громад, будівництва та 
житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації 

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

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації 

“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” 
Відділ адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату облдержадміністрації 

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

2. Кодекси України:  

Бюджетний кодекс України  
Департамент фінансів облдержадміністрації 

Земельний кодекс України;  
Водний кодекс України 

Департамент природних ресурсів та екології 
облдержадміністрації 

Виборчий  кодекс України  
Відділ адміністрування Державного реєстру 
виборців апарату облдержадміністрації  

3. Укази Президента України: 

від 01 грудня 2008 року № 1129/2008 “Про розширення мережі та терито-
рій 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 

укази Президента України з нагоди відзначення пам’ятних дат та держав-
них свят 

Департамент інформаційної діяльності, куль-
тури, національностей та релігій облдержадмі-
ністрації 

від 19 липня 2021року № 529/2019 “Про деякі заходи щодо створення 
умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг” 

Управління інфраструктури облдержадміні-
страції 

від 23 січня 2009 року № 37/2009 “Про розсекречення, оприлюднення та 
вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, 
політичними репресіями та голодоморами в Україні” 

Державний архів області 
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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 

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 

4. Доручення Президента України: 

від 19 червня 2020 № 25515/1/1-20 щодо можливості проведення у 2020 році 
ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення, 
забезпечення проведення першочергового ремонту доріг місцевого значення, що 
з’єднують населені пункти із приймальними відділеннями закладів охорони здо-
ров’я, дошкільними закладами освіти, закладами загальної середньої освіти, спор-
тивними об’єктами, що будуються в рамках реалізації проєкту “Велике будівництво”; 

від 06.10.2020 № 40829/1/1-20 щодо проведення ремонтних робіт на авто-
мобільних дорогах загального користування державного значення 

Управління інфраструктури 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 
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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” 

Департамент розвитку громад, будівництва та 
житлово-комунального господарства облдерж-
адміністрації 

від 24 березня 2021 року № 305 “Про затвердження норм та порядку організа-
ції харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” 

Департамент освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

від 14 квітня 2021 року № 338-р “Про затвердження плану заходів щодо 
підтримки осіб з інвалідністю на період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України, та посилених протиепідемічних заходів у зв’язку з поширен-
ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків” 

Департамент охорони здоров’я облдержадмі-
ністрації 

від 07 листопада 2012 року № 865-р “Про затвердження плану заходів 
щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного 
виробництва”; 

від 05 серпня 2020 року № 1008-р “Про затвердження плану заходів з 
реформування системи шкільного харчування” 

Департамент освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації 

7. Доручення Кабінету Міністрів України: 

від 19 червня 2020 року № 25515/1/-20 з опрацювання питання щодо 
можливості проведення в 2020 році ремонту автомобільної дороги загального 
користування державного значення, забезпечення проведення першочергового 
ремонту доріг місцевого значення, що з’єднують населені пункти із приймаль-
ними відділеннями закладів охорони здоров’я, дошкільними закладами освіти, 
закладами загальної середньої освіти, спортивними об’єктами, що будуються в 
рамках реалізації проєктів “Велике будівництво”; 

від 06 жовтня 2020 року № 40829/1/1/-20 щодо проведення ремонтних  
робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення; 

Управління інфраструктури облдержадміні-
страції 

____________________________________________ 


