ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації (найменування суб’єктів нормотворення)
прийнятих за квітень місяць 2016 року
№
з/п

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 04.04.2016
ження173

Про участь команди Василівського району у XVI обласній
Спартакіаді серед збірних команд державних службовців
Запорізької області

2.

Розпоряд 04.04.2016
ження174

Про визначення відповідальної особи, на яку покладено обов'язки
забезпечення застосування електронного цифрового підпису у
Василівській районній державній адміністрації Запорізької
області

3.

Розпоряд 06.04.2016
ження175

Про закінчення опалювального періоду 2015/2016 року у
Василівському районі

4.

Розпоряд 06.04.2016
ження176

Акт персонального характеру

5.

Розпоряд 06.04.2016
ження177

Про створення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердження її посадового
складу та Положення про неї

6.

Розпоряд 06.04.2016
ження178

Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації
Василівської районної державної адміністрації Запорізької області

7.

Розпоряд 06.04.2016
ження179

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.11.2014 №508 "Про створення та
затвердження комісії для проведення робіт з визначення та
обстеження об'єктів інформаційної діяльності, на яких
передбачена обробка інформації, що підлягає захисту у
Василівській районній державній адміністрації Запорізької
області"

8.

Розпоряд 06.04.2016
ження180

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Долі Сергію
Івановичу

9.

Розпоряд 06.04.2016
ження181

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Клим Ірині Іванівні

10. Розпоряд 06.04.2016

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Воїнову Миколі
Яковичу

11. Розпоряд 06.04.2016

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Воїнову Миколі
Яковичу

ження182

ження183

1

2

2

12. Розпоряд 06.04.2016
ження184

3

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки
власнику земельної частки (паю)
Тищенко П.Г.

13. Розпоряд 07.04.2016

Про підготовку та організацію початку 2016/2017 начального року

14. Розпоряд 07.04.2016

Про проведення призову громадян України на строкову військову
службу з 5 травня по 30 червня, жовтні-листопаді 2016 року та
заходи щодо його забезпечення

15. Розпоряд 08.04.2016

Про проведення прийому та передачі справ у відділі фінансовогосподарського забезпечення апарату райдержадміністрації

16. Розпоряд 08.04.2016

Про затвердження детального плану території площею 37,9462 га
для розміщення виробництва карбіду кремнію за адресою
Проммайданчик шахти, буд. 2, на території Степногірської
селищної ради Василівського району Запорізької області (за
межами населених пункті

17. Розпоряд 08.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.10.2008 № 747 "Про надання в оренду
невитребуваних земельних часток (паїв) на території
Малобілозерської сільської ради"

18. Розпоряд 08.04.2016

Про затвердження бланку постанови про накладання
адміністративного стягнення Центром надання адміністративних
послуг Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області

19. Розпоряд 08.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 26.04.2013 № 185 "Про створення
районної Координаційної ради з питань підготовки, організації
проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
у Василівському районі та затвердження її складу і Положення
про неї"

20. Розпоряд 11.04.2016

Про затвердження актів визначення та відшкодування збитків,
заподіяних фермерським господарством "Леоноль" та "Пролісок5" внаслідок знищення посівів сільськогосподарських культур при
проведенні демонтажних/монтажних робіт ВАТ
"Запоріжжяобленерго"

21. Розпоряд 11.04.2016

Про затвердження акту з визначення та відшкодування збитків,
заподіяних Василівській міській раді у вигляді неодержаного
доходу за використання ТОВ "Ліон-С" земельної ділянки без
правовстановлюючих документів

22. Розпоряд 12.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 02 серпня 2013 року № 386 "Про створення ради
по координуванню туристичної та курортної діяльності при
районній державній адміністрації, затвердження її складу та
положення про неї"

23. Розпоряд 12.04.2016

Про затвердження Положення про відділ культури і туризму
Василівської районної державної адміністрації Запорізької області

ження185
ження186

ження187
ження188

ження189

ження190

ження191

ження192

ження193

ження194

ження195
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24. Розпоряд 13.04.2016

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
влітку 2016 року у Василівському районі

25. Розпоряд 13.04.2016

Акт персонального характеру

26. Розпоряд 13.04.2016

Акт персонального характеру

27. Розпоряд 13.04.2016

Акт персонального характеру

28. Розпоряд 13.04.2016

Акт персонального характеру

29. Розпоряд 13.04.2016

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 08.02.2016 № 72 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2016 рік"

30. Розпоряд 13.04.2016

Про безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання в
2016 році у Василівському районі

31. Розпоряд 14.04.2016

Про надання права підпису

32. Розпоряд 15.04.2016

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власниці
земельної частки (паю)

ження196
ження197
ження198
ження199
ження200
ження201

ження202
ження203
ження204

Ананіч В.І.

33. Розпоряд 15.04.2016

Про проведення інвентаризації земельної ділянки для
обслуговування цвинтаря на території Степногірської селищної
ради

34. Розпоряд 18.04.2016

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Артільщик Лідії
Петрівні

35. Розпоряд 19.04.2016

Про проведення заходів з озеленення та благоустрою населених
пунктів району в 2016 році

36. Розпоряд 19.04.2016

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
(районного) матеріального-технічного резерву

37. Розпоряд 20.04.2016

Про схвалення проекту рішення районної ради

38. Розпоряд 20.04.2016

Про визнання переліку земельних ділянок, які використовуються
без правовстановлюючих документів на землю, протягом 2016
року

39. Розпоряд 21.04.2016

Про передачу невитребуваної (нерозподіленої) земельної частки
(пай) в оренду громадянину Лисенко Сергію Васильовичу для
ведення сільськогосподарського виробництва на території
Кам'янської сільської ради Василівського району Запорізької
області

ження205

ження206

ження207
ження208
ження209
ження210
ження211
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40. Розпоряд 21.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 21.06.2007 № 297 "Про надання в оренду
земельних часток (паїв) із земель колишнього КСП "Орлянський"

41. Розпоряд 25.04.2016

Акт персонального характеру

42. Розпоряд 25.04.2016

Акт персонального характеру

43. Розпоряд 25.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 11.01.2016 № 12 "Про підвищення рівня безпеки
дорожнього руху та якості послуг при перевезенні пасажирів
автомобільним транспортом у Василівському районі"

44. Розпоряд 26.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 14.11.2014 № 512 "Про створення районної
комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги
постраждалим особам які переміщуються з тимчасово окупованої
території України або району проведення антитерористичної
операції"

45. Розпоряд 26.04.2016

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17.03.2016 № 141 "Про створення робочої групи
щодо прийняття реєстраційних справ у сфері державної
реєстрації"

46. Розпоряд 26.04.2016

Про підготовку та проведення Дня Європи в Василівському
районі Запорізької області

47. Розпоряд 26.04.2016

Про відзначення у 2016 році Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, Дня пам'яті та примирення

48. Розпоряд 27.04.2016

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 21 травня 2015 року № 223
"Про затвердження Положення про порядок направлення дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на
оздоровлення та відпочинку за рахунок інших субвенцій з
місцевих бюджетів району та коштів районного бюджету"

49. Розпоряд 27.04.2016

Про проведення районного кросу та командної естафети пам'яті
"Подвиг народний житиме у віках" з нагоди відзначення Дня
Перемоги

50. Розпоряд 27.04.2016

Акт персонального характеру

51. Розпоряд 27.04.2016

Акт персонального характеру

52. Розпоряд 27.04.2016

Про організацію проведення операції "Урожай-2016"

53. Розпоряд 29.04.2016

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області на травень 2016 року та подання звіту

ження212

ження213
ження214
ження215

ження216

ження217

ження218
ження219
ження220

ження221

ження222
ження223
ження224
ження225
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54. Розпоряд 29.04.2016

Про заходи підтримки, соціальної адаптації на реінтеграції
громадян України, які проведення антитерористичної операції до
Василівського району, на 2016-2017 роки

55. Розпоряд 29.04.2016

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Гречці Світлані
Миколаївні та Мусієвській Наталії Миколаївні

56. Розпоряд 29.04.2016

Акт персонального характеру

57. Розпоряд 29.04.2016

Акт персонального характеру

58. Розпоряд 29.04.2016

Акт персонального характеру

59. Розпоряд 29.04.2016

Акт персонального характеру

ження226

ження227

ження228
ження229
ження230
ження231

04.05.2016 року

