
 

ВІДОМОСТІ 

про розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації з основної діяльності, видані у жовтні 2021 року 

№ 

з/п 

Назва 

розпорядження 

  № 

розпоряджен

ня 

Дата 

видачі 

Джерело  

інформації 

Форма 

зберігання 

документа 

Місце 

зберігання 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Про видачу ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання 

теплової енергії   

 

595/01.02-01 01.10.2021 Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального 

господарства та 

енергозбееження обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

2. Про схвалення проєкту змін до обласної 

програми підготовки та проведення 

заходів з відзначення державних, 

регіональних та професійних свят, 

ювілейних дат та інших заходів, 

заохочення за заслуги перед 

Тернопільською областю на                    

2021-2023 роки  

596/01.02-01 01.10.2021 Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

3. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік 

 

597/01.02-01 01.10.2021 Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

4. Про видачу ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії   

 

598/01.02-01 01.10.2021 Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального 

господарства та 

енергозбееження обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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5. Про затвердження плану роботи 

облдержадміністрації на жовтень            

2021  року  

 

599/01.02-01 03.10.2021 Організаційний відділ 

апарату облдержад-

міністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

6. Про надання нецільової матеріальної  

допомоги з нагоди Міжнародного дня 

громадян похилого віку та Дня ветерана   

 

600/01.02-01 03.10.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

7. Про проєкт програми охорони                    

та підвищення родючості ѓрунтів 

Тернопільської області на   2021-2023 роки   

 

601/01.02-01 03.10.2021 Директор департаменту 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

8. Про затвердження плану роботи 

облдержадміністрації на IV квартал           

2021 року 

 

602/01.02-01 03.10.2021 Організаційний відділ 

апарату облдержад-

міністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

9. Про схвалення проєкту  регіональної 

програми інформатизації ,,Цифрова 

Тернопільщина”  на 2022- 2024 роки  

 

603/01.02-01 04.10.2021 Департамент цифрової 

трансформації обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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10. Про схвалення проєкту обласної програми 

підтримки та розвитку патронажної 

служби в  Тернопільській області на      

2022–2026 роки  

 

604/01.02-01 04.10.2021 Департамент охорони 

здоров`я обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

11. Про визнання вантажів гуманітарною 

допомогою 

605/01.02-01   04.10.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

12. Про заходи щодо забезпечення 

безперебійного руху транспорту, 

перевезень пасажирів та вантажів у 

зимовий період 2021/2022 року 

606/01.02-01  04.10.2021 Управління розвитку 

інфраструктури та 

дорожнього господарства 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

13. Про зміни в складі обласної комісії з 

прийняття рішень щодо компенсації 

витрат, понесених на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства 

607/01.02-01  05.10.2021 Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

14. Про динаміку соціально-економічного 

розвитку області   

608/01.02-01 07.10.2021 Департаменту 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної 

державної адміністраці 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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15. Про схвалення проєкту обласної 

комплексної програми ,,Здоров’я 

населення Тернопілля" на 2022-2026 роки 

609/01.02-01 07.10.2021 Департаменту охорони 

здоров’я обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

16. Щодо готовності об’єктів житлово-

комунального господарства, соціальної 

сфери та інфраструктури до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 року 

610/01.02-01 07.10.2021 Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального 

господарства та 

енергозбереження 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

17. Про підсумки літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2021 році 

611/01.02-01 07.10.2021 Управління молоді, 

спорту та іміджевих 

проектів обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

18. Про затвердження порядку проведення 

перевірок стану організації роботи із 

запобігання корупції 

612/01.02-01 07.10.2021 Сектор з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

19. Про статут релігійної організації ПЦУ     

смт Гримайлів Чортківського району у 

новій редакції 

613/01.02-01 07.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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20. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Голігради Чортківського району у новій 

редакції 

614/01.02-01 07.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

21. Про статут релігійної організації ПЦУ 

міста Копичинці Чортківського району  у 

новій редакції 

615/01.02-01 07.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

22. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Буцики Чортківського району  у новій 

редакції 

616/01.02-01 07.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

23. Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від  29 травня 2020 року № 325/01.02-01 

617/01.02-01  11.10.2021 Відділ фінансово - 

господарського 

забезпечення апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

24. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік 

618/01.02-01 11.10.2021 Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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25. Про надання нецільової матеріальної 

допомоги ветеранам ОУН-УПА  

 

619/01.02-01 12.10.2021 

Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

26. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 22 червня 

2021 року № 394/01.02-01 

  

 

620/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

27. Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки ТОВ   ,,ДИВОСАД” за адресою: 

вул. Текстильна, 28, м. Тернопіль  

 

621/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

28. Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування Головному 

управлінню Національної поліції в 

Тернопільській області  

  

 

622/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

29. Про передачу в комунальну власність  

земельної ділянки на території 

Чортківської міської ради Чортківського 

району 

  

 

623/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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30. Про припинення права постійного 

користування земельними ділянками 

Чортківського міжрайонного управління 

водного господарства 

 

624/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

31. Про припинення права постійного  

користування земельними ділянками 

державного підприємства „Укрспирт” 

  

 

625/01.02-01 12.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

32. Про проєкт обласної програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа на 2022-2024 роки 

  

 

626/01.02-01 13.10.2021 

Служба у справах дітей 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

33. Про відмову у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність 

 627/01.02-01 13.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

34. Про надання Головному управлінню 

Державної казначейської служби України 

у Тернопільській області дозволу на 

розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в 

натурі (на місцевості) за адресою: бульвар 

Т. Шевченка, 39, м. Тернопіль  

628/01.02-01 13.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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35. Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі                         

(на місцевості)   департаменту архітектури, 

містобудування, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації, що розташована за адресою: 

вул. Чернівецька, 29-а, м. Тернопіль 

629/01.02-01 13.10.2021 

Юридичне управління 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

36. Про організацію виконання обласної 

програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на період до 2023 року 

630/01.02-01  19.10.2021 

Управління розвитку 

інфраструктури та 

дорожнього господарства 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

37. Про організацію роботи з нагляду за 

реалізацією проєкту „Музика 

прикордоння” 

631/01.02-01  19.10.2021 

Управління міжнародного 

економічного 

співробітництва та 

інвестиційних проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

38. Про статут релігійної організації УГКЦ 

смт Микулинці Тернопільського району у 

новій редакції 

632/01.02-01 22.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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39. Про статут релігійної організації УГКЦ 

села Волосівка  Тернопільського району у 

новій редакції 

633/01.02-01 22.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

40. Про статут релігійної організації УГКЦ 

села Травневе Тернопільського району у 

новій редакції 

634/01.02-01 22.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

41. Про статут релігійної організації УГКЦ 

смт Козова Тернопільського району у 

новій редакції 

635/01.02-01 22.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

42. Про статут релігійної організації УГКЦ 

села Плебанівка Тернопільського району у 

новій редакції 

636/01.02-01 22.10.2021 Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

43. Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від                                                                                                                                               

22 березня 2016 року № 158-од  

637/01.02-01 23.10.2021 Сектор режимно-

секретної роботи апарату 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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44. Про затвердження плану проведення 

заходів в рамках Всеукраїнської кампанії 

,,16 днів проти насильства” 

638/01.02-01 23.10.2021 Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

45. Про проєкт обласної програми запобігання 

соціальному сирітству, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на 2022-

2024 роки 

639/01.02-01  23.10.2021 Служба у справах дітей 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

46. Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від 12 жовтня 2021 року № 619/01.02-01 

640/01.02-01  Департамент соціального 

захисту населення бласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

47. Про визнання таким, що втратило 

чиннність, розпорядження Тернопільської 

обласної державної адміністрації від          

24 лютого 2012 року № 116-од ,,Про 

Положення про територіальну підвідомчу 

атестаційну комісію з атестації 

рятувальників Тернопільської області" 

641/01.02-01  Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними 

органами обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

48. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Крогулець Чортківського району у новій 

редакції 

642/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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49. Про статут релігійної організації УГКЦ 

села Козівка Тернопільського району у 

новій редакції 

643/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

50. Про статут релігійної організації УГКЦ 

села Дибще Тернопільського району у 

новій редакції 

644/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

51. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Кудобинці Тернопільського району у новій 

редакції 

645/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

52. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Беримівці Тернопільського району у новій 

редакції 

646/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

53. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Городниця Чортківського району у новій 

редакції 

647/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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54. Про статут релігійної організації ПЦУ села 

Мшана Тернопільського району у новій 

редакції 

648/01.02-01 

 

Департамент культури та 

туризму обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

55. Про видачу дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів Тернопільської області 

649/01.02-01 

 

Управління розвитку 

інфраструктури та 

дорожнього господарства 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

56. Про внесення змін до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації 

від 08 липня 2021 року   № 428/01.02-01 

650/01.02-01 

 

Департамент з питань 

оборонної роботи, 

цивільного захисту 

населення та взаємодії з 

правоохоронними 

органами обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

57. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік 

651/01.02-01 

 

Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

58. Про затвердження плану заходів з 

покращення розвитку сфери надання 

адміністративних послуг в області  

652/01.02-01 

 

Департаменту 

економічного розвитку і 

торгівлі обласної 

державної адміністраці 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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59. Про видачу дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів Тернопільської області  

653/01.02-01 

 

Управління розвитку 

інфраструктури та 

дорожнього господарства 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

60. Про створення і розвиток 

сільськогосподарських кооперативів та 

фінансову підтримку з державного та 

обласного бюджетів 

654/01.02-01 

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

61. Про підсумки роботи із зверненнями 

громадян, що надійшли  до 

облдержадміністрації упродовж                   

9 місяців  2021 року 

655/01.02-01 

 

Відділ роботи із 

зверненнями громадян 

апарату обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

62. Про внесення змін до штатного розпису та 

структури апарату облдержадміністрації 

656/01.02-01 

 

Відділ управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

63. Про міжвідомчу робочу групу щодо 

впровадження в області моделі захисту та 

соціально-психологічної підтримки дітей у 

процесі правосуддя  

657/01.02-01 

 

Служба у справах дітей 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 
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64. Про проєкт обласної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до  2024 року  

658/01.02-01 

 

Управління молоді, спорту 

та іміджевих проектів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

65. Про схвалення проєкту змін до обласного 

бюджету на 2021 рік 

659/01.02-01 

 

Департамент фінансів 

обласної державної 

адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

66. Про затвердження плану заходів на 2021 і 

2022 роки з реалізації в області 

Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на 

період до 2030 року 

660/01.02-01 

 

Департамент архітектури, 

містобудування, житлово-

комунального 

господарства та 

енергозбереження обласної 

державної адміністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

67. Про затвердження плану роботи 

облдержадміністрації на листопад          

2021 року 

661/01.02-01 

 

Організаційний відділ 

апарату облдержад-

міністрації 

У паперовому та 

електронному 

вигляді 

Управління 

документаль

ного 

забезпечення 

апарату 

облдержад-

міністрації 

 


