
П Е Р Е Л І К 

розпоряджень голови районної державної 

адміністрації за січень 2022 року 
 

№ 

з/п 

Заголовок розпоряджень Номер і дата 

   1 2 3 

1. 1

. 

Про затвердження заходів щодо проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, в Мелітопольському 

районі Запорізької області у 2022 році  

№ 1 від 04.01.2022 

 

2.  Про проведення приписки громадян України 2005 року 

народження до призовних дільниць Мелітопольського району 

Запорізької області 

№ 2 від 04.01.2022 

3. 3

. 

Про упорядкування документів Національного архівного 

фонду, передавання їх на державне зберігання до архівного 

відділу Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області та проведення комплексних, контрольних, 

тематичних перевірок в установах, підприємствах, 

організаціях – джерел комплектування Національного 

архівного фонду на 2022 рік 

№ 3 від 10.01.2022 

4. 4

. 

Про забезпечення підготовки та проведення заходів 

мобілізації людських та транспортних ресурсів на території 

Мелітопольського району Запорізької області 

№ 4 від 10.01.2022 

5. 5

. 

Про утворення позаштатної постійно діючої військово-

лікарської комісії з медичного огляду, обстеження громадян, 

військовозобов’язаних, які приймаються на військову службу 

за контрактом та для якісного виконання плану мобілізації і 

мобілізаційної підготовки у 2022 році 

№ 5 від 10.01.2022 

6. 6

. 

Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості 

послуг при перевезенні пасажирів автомобільним 

транспортом у Мелітопольському районі 

№ 6 від 10.01.2022 

7. . Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік № 7 від 10.01.2022 

8. 8

. 

Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 08.01.2019 № 2 «Про 

затвердження районного плану заходів з реалізації Стратегії 

державної політики з питань здорового та активного 

довголіття населення на період до 2022 року» 

№ 8 від 17.01.2022 

9.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 03.06.2019 № 172 «Про 

Порядок контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування Мелітопольського району делегованих 

повноважень органів виконавчої влади» 

№ 9 від 17.01.2022 

10.  Про затвердження Порядку використання службових 

легкових автотранспортних засобів, пов’язаних із службовою 

діяльністю посадових осіб Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області та встановлення 

норм витрат пального 

№ 10 від 20.01.2022 

11.  Про затвердження районного плану заходів на 2022 рік з 

реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року  

№ 11 від 21.01.2022 

12.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 30.01.2018 № 47 «Про створення 

комісії з питань призначення (відновлення) та контролю за 

№ 12 від 24.01.2022 
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проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам» 

13.  Про затвердження офіційної поштової скриньки Мелітопольської  

районної державної адміністрації Запорізької області 

№ 13 від 25.01.2022 

14.  Про висвітлення діяльності Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області 

№ 14 від 25.01.2022 

15.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 24.05.2018 № 263 «Про створення 
комісії щодо розгляду заяв деяких категорій ветеранів війни 
про виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення» 

№ 15 від 26.01.2022 

 



П Е Р Е Л І К 

розпоряджень голови районної державної 

адміністрації за грудень 2021 року 
 

№ 

з/п 

Заголовок розпоряджень Номер і дата 

   1 2 3 

1. 1

. 

Про затвердження Плану діяльності Мелітопольської 

районної державної адміністрації Запорізької області з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

№ 394 від 03.12.2021 

 

2.  Про передачу майна з балансу відділу фінансів 

Мелітопольської районної державної адміністрації 

Запорізької області на баланс Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області 

 

№ 395 від 06.12.2021 

 

3. 3

. 

Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 04.12.2020 № 346 «Про комісію із 

соціального страхування Мелітопольської районної державної 

адміністрації Запорізької області» 

№ 396 від 09.12.2021 

 

4. 4

. 

Про затвердження Порядку виготовлення, обліку, зберігання, 

використання та знищення печаток і штампів у Мелітопольській 

районній державній адміністрації Запорізької області та втрату 

чинності розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 14.08.2019 № 264 

 

№ 397 від 09.12.2021 

 

5. 5

. 

Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 28.05.2021 № 208 «Про створення 

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

при Мелітопольській районній державній адміністрації 

Запорізької області, затвердження Положення про неї та її 

складу».  

№ 398 від 10.12.2021 

6. 6

. 

Про заходи щодо забезпечення конституційного права 

громадян на звернення до керівників органів місцевої 

виконавчої влади та місцевого самоврядування під час дії 

карантинних обмежень 

 

№ 399 від 10.12.2021 

7. 7

. 

Про затвердження графіків проведення особистих прийомів 

громадян та проведення виїзних особистих прийомів 

громадян керівництвом Мелітопольської районної державної 

адміністрації Запорізької області 

 

№ 400 від 10.12.2021 

8. 8

. 

Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Риженка 

Андрія Петровича і Риженко Ольги Олексіївни та 

влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування 

на виховання та спільне проживання 

 

№ 401 від 10.12.2021 

9. 9

. 

Про влаштування Марцинкевича Олександра Сергійовича, 

дата народження 08.02.2008, до комунального закладу 

«Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів» Запорізької обласної ради  

№ 402 від 10.12.2021 

10.  Про припинення опіки над дітьми-сиротами № 403 від 10.12.2021 

11.  Про утворення районного формування цивільного захисту 

Мелітопольського району Запорізької області 

 

№ 404 від 13.12.2021 
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12.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 30.01.2018 № 47 «Про створення 

комісії з питань призначення (відновлення) та контролю за 

проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним 

особам» 

№ 405 від 15.12.2021 

 

13.  Про Порядок здійснення моніторингу виконавської 

дисципліни в Мелітопольській районній державній 

адміністрації Запорізької області 

№ 406 від 15.12.2021 

 

14.  Про організацію роботи з питань охорони праці в 

Мелітопольській районній державній адміністрації 

Запорізької області 

№ 407 від 15.12.2021 

15.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 26.02.2021 № 67 «Про віддалені 
робочі місця Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області»  

№ 408 від 17.12.2021 

16.  Про створення комісії для перевірки наявності, стану зберігання  

печаток та штампів у Мелітопольській районній державній 

адміністрації Запорізької області  

№ 409 від 20.12.2021 

17.  Про План роботи Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області на I квартал 2022 року 

№ 410 від 20.12.2021 

18.  
 

Про затвердження плану заходів щодо приведення наявних 

худобомогильників у відповідність з діючими Правилами на 

території Мелітопольського району Запорізької області 

№ 411 від 20.12.2021 

19. 1
8

. 

Про затвердження Положення про управління соціального 

захисту населення Мелітопольської районної державної 

адміністрації Запорізької області  

№ 412 від 22.12.2021 

20. 1
9

. 

Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 26.09.2018 №461 «Про 

затвердження Плану заходів щодо реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей у Мелітопольському 

районі на 2018-2026 роки» 

№ 413 від 22.12.2021 

 

21. 2
0

. 

Про проведення профілактичних рейдів щодо попередження 

дитячої бездоглядності і правопорушень серед дітей та 

перевірки умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в прийомних родинах, дитячих 

будинках сімейного типу на території Мелітопольського 

району Запорізької області 

№ 414 від 22.12.2021 

 

22. 2
1

. 

Про затвердження Положення про колегію Мелітопольської 

районної державної адміністрації Запорізької області 

№ 415 від 22.12.2021 

23. 2
2

. 

Про затвердження перспективного (річного) плану роботи 

«Основні напрямки діяльності Мелітопольської  районної 

державної адміністрації Запорізької області на 2022 рік» 

№ 416 від 22.12.2021 

 

24. 2
3

. 

Про встановлення протипожежного режиму в 

Мелітопольській районній державній адміністрації 

Запорізькій області та призначення відповідальних осіб за 

забезпечення пожежної безпеки 

№ 417 від 23.12.2021 

 

25. 2
4

. 

Про стан військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних запасу та призовників на 

підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності, 

навчальних закладах у Мелітопольському районі Запорізької 

області за підсумками 2021 року та заходи щодо його 

поліпшення у 2022 році 

 

№ 418 від 23.12.2021 
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26. 2
5

. 

Про затвердження складу колегії Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області 

№ 419 від 23.12.2021 

27.  Про створення експертної комісії Мелітопольської районної 

державної адміністрації Запорізької області та затвердження 

Положення про неї 

№ 420 від 24.12.2021 

 

28.  Про порядок здійснення контролю і перевірки виконання 

документів у Мелітопольській районній державній 

адміністрації Запорізької області 

№ 421 від 24.12.2021 

 

29.  Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 28.01.2021 №37 «Про 

затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік» 

№ 422 від 30.12.2021 

 

30.  Про затвердження графіку перевірок стану виконавської 

дисципліни та контрольної діяльності в структурних 

підрозділах Мелітопольської районної державної 

адміністрації Запорізької області на 2022 рік 

№ 423 від 30.12.2021 

 

31.  Про створення спільної комісії щодо проведення комплексних 

обстежень експлуатації медичного і технологічного 

обладнання та дотримання передбачених законодавством 

вимог пожежної та техногенної безпеки, а також безпеки 

праці в закладах охорони здоров’я  із стаціонарними 

відділеннями Мелітопольського району Запорізької області 

№ 424 від 31.12.2021 

 

 


