ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації (найменування суб’єктів нормотворення)
прийнятих за серпень місяць 2017 року
№
з/п

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2017/08/01
ження339

Про передачу невитребуваних (нерозподілених) земельних часток
(паїв) в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
"Кам'янський Степ" для ведення сільськогосподарського
виробництва на території Кам'янської сільської ради
Василівського району Запорізької області

2.

Розпоряд 2017/08/02
ження340

Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної торгівлі на
території Василівського району

3.

Розпоряд 2017/08/04
ження341

Надання дозволу Службі автомобільних доріг у Запорізькій
області на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості)

4.

Розпоряд 2017/08/04
ження342

Надання дозволу Службі автомобільних доріг у Запорізькій
області на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості)

5.

Розпоряд 2017/08/07
ження343

Про здійснення моніторингу стану забезпечення безбар'єрного
доступу маломобільних груп населення до будівель і приміщень
закладів або установ загального користування та житлових
будинків Василівського району Запорізької області

6.

Розпоряд 2017/08/07
ження344

Про підготовку паливно-енергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період 2017/2018 років та його проходження

7.

Розпоряд 2017/08/09
ження345

Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

8.

Розпоряд 2017/08/09
ження346

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"

9.

Розпоряд 2017/08/09
ження347

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.10.2008 № 748 "Про надання в оренду
невитребуваних земельних часток (паїв) на території
Малобілозерської сільської ради"

10.

Розпоряд 2017/08/09
ження348

Про надання ААААААААААААААААА статусу дитини-сироти

11.

Розпоряд 2017/08/11
ження349

Про перерозподіл обсягу з державного бюджету на 2017 рік

12.

Розпоряд 2017/08/11
ження350

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

2

1

2

3

13.

Розпоряд 2017/08/15
ження351

Про створення комісії щодо розгляду заяв на виплату грошової
компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким
категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, а також членів їх сімей та
інвалідів війни І,ІІ,ІІІ групи, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових
умов, для придбання житла

14.

Розпоряд 2017/08/16
ження352

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2017 рік

15.

Розпоряд 2017/08/17
ження353

Про затвердження Положення про Василівський районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

16.

Розпоряд 2017/08/18
ження354

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26.05.2017 № 225 "Про встановлення опіки над
ААААААААААААААААААААААА"

17.

Розпоряд 2017/08/23
ження355

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 02.02.2017 № 50 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

18.

Розпоряд 2017/08/23
ження356

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.07.2016 № 357 "Про створення районної
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньопереміщеним особам та створення робочої групи
щодо здійснення контролю за проведенням соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного
проживання/перебування на території Василівського району"

19.

Розпоряд 2017/08/23
ження357

Про надання дозволу на продаж житлового будинку

20.

Розпоряд 2017/08/23
ження358

Про надання дозволу на дарування житлового будинку

21.

Розпоряд 2017/08/28
ження359

Про мережу закладів освіти району на 2017/2018 навчальний рік

22.

Розпоряд 2017/08/28
ження360

Про надання АААААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

23.

Розпоряд 2017/08/30
ження361

Про встановлення часу спілкування з дитиною

24.

Розпоряд 2017/08/30
ження362

Про зміну прізвища дитині ААААААААААААААААА

25.

Розпоряд 2017/08/30
ження363

Про погодження плати за навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах району

26.

Розпоряд 2017/08/30
ження364

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

27.

Розпоряд 2017/08/30
ження365

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

28.

Розпоряд 2017/08/30
ження366

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26.05.2017 № 227 "Про виділення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки власнику земельної частки (паю)"
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2

3

29.

Розпоряд 2017/08/30
ження367

Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету на 2017 рік

30.

Розпоряд 2017/08/31
ження368

Про внесення змін до розпорядження голови Василівської
районної державної адміністрації від 30.08.2017 р № 363 "Про
погодження плати за навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких закладах району"

31.

Розпоряд 2017/08/31
ження369

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області на вересень 2017 року та подання звіту

