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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2017/11/02
ження444

Про втрату чинності розпорядження голови районної державної
адміністрації від 25.09.2017 № 386 "Про надання права підпису"

2.

Розпоряд 2017/11/03
ження445

Про результати комплексної перевірки діяльності виконавчого
комітету Балківської сільської ради Василівського району
Запорізької області з питань делегованих повноважень органів
виконавчої влади

3.

Розпоряд 2017/11/03
ження446

Про запровадження послуги патронату над дитиною

4.

Розпоряд 2017/11/03
ження447

Про внесення доповнень до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27.01.2017 № 38 "Про затвердження
Інструкції про порядок ведення обліку,зберігання, використання і
знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію у Василівській районній
державній адміністрації Запорізької області"

5.

Розпоряд 2017/11/03
ження448

Про створення комісії для проведення експертних випробувань
комплексної системи захисту інформації інформації
автоматизації інформаційно-телекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців"

6.

Розпоряд 2017/11/03
ження449

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

7.

Розпоряд 2017/11/09
ження450

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

8.

Розпоряд 2017/11/09
ження451

Про розроблення детального плану території земельної ділянки
площею 12 гектарів для розміщення об'єктів
сільськогосподарського виробництва за адресою: вулиця Східна,
с Приморське Василівського району Запорізької області за
межами населеного пункту

9.

Розпоряд 2017/11/10
ження452

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 18.05.2017 № 213 "Про виділення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки власнику земельної частки (паю)"

10.

Розпоряд 2017/11/10
ження453

Про передачу невитребуваних (нерозподілених) земельних часток
(паїв) в оренду фізичній особі-підприємцю Назаренко Дмитру
Валерійовичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Малобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області

11.

Розпоряд 2017/11/10
ження454

Про передачу невитребуваних (нерозподілених) земельних часток
(паїв) в оренду фізичній особі-підприємцю Назаренко Дмитру
Валерійовичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Малобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області
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12.

Розпоряд 2017/11/10
ження455

Про передачу невитребуваних (нерозподілених) земельних часток
(паїв) в оренду фізичній особі-підприємцю Назаренко Дмитру
Валерійовичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Малобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області

13.

Розпоряд 2017/11/10
ження456

Про затвердження Стратегії забезпечення сталої відповіді на
епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛінфекції/СНІДу на період до 2020 року у Василівському районі та
плану заходів щодо її реалізації

14.

Розпоряд 2017/11/13
ження457

Про перерозподіл обсягу субвенції з державного бджету на 2017
рік

15.

Розпоряд 2017/11/14
ження458

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

16.

Розпоряд 2017/11/15
ження459

Про схвалення проекту рішення районної ради "Про районний
бюджет на 2018 рік" та прогнозу районного бюджету на 20192020 роки

17.

Розпоряд 2017/11/16
ження460

Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи

18.

Розпоряд 2017/11/20
ження461

Про проведення інвентаризації земельної ділянки для розміщення
та обслуговування комплексу будівель очисних споруд на
території Верхньокриничанської сільської ради Василівського
району

19.

Розпоряд 2017/11/20
ження462

Про встановлення опіки над АААААААААААААААААААААА

20.

Розпоряд 2017/11/20
ження463

Про шефську допомогу військовій частині А 1978 та військовій
частині 3029

21.

Розпоряд 2017/11/20
ження464

Про введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних
активів

22.

Розпоряд 2017/11/21
ження465

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"

23.

Розпоряд 2017/11/24
ження466

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 19.10.2017 № 424 "Про
надання дозволу на укладання договору про поділ спадщини"

24.

Розпоряд 2017/11/24
ження467

Про надання дозволу на дарування житлового будинку

25.

Розпоряд 2017/11/24
ження468

Про закріплення права користування житлом за дитиною,
позбавленою батьківського піклування
ААААААААААААААААААААААА

26.

Розпоряд 2017/11/24
ження469

Про надання дозволу на міну житла

27.

Розпоряд 2017/11/24
ження470

Про закріплення права користування житлом за малолітніми
дітьми АААААААААААААААААААААААА та
ААААААААААААААААААААААААА
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28.

Розпоряд 2017/11/24
ження471

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

29.

Розпоряд 2017/11/24
ження472

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

30.

Розпоряд 2017/11/24
ження473

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

31.

Розпоряд 2017/11/24
ження474

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови районної державної адміністрації від 01.08.2017 № 339
"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"

32.

Розпоряд 2017/11/24
ження475

Про утворення комісії з питань роботи із інформацією з грифом
"Для службового користування" Літер "М" в
райдержадміністрації

33.

Розпоряд 2017/11/24
ження476

Про утворення комісії з питань проведення перевірки наявності
документів з грифом "Для службового користування" Літер "М"

34.

Розпоряд 2017/11/24
ження477

Про призначення посадових осіб спеціалізованої служби торгівлі
та харчування цивільного захисту Василівського району

35.

Розпоряд 2017/11/24
ження478

Про призначення посадових осіб в організаційну структуру
(штаб) спеціалізованої служби торгівлі і харчування цивільного
захисту Василівського району

36.

Розпоряд 2017/11/24
ження479

Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету України на
2017 рік

37.

Розпоряд 2017/11/27
ження480

Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2017
рік

38.

Розпоряд 2017/11/27
ження481

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2017
рік

39.

Розпоряд 2017/11/27
ження482

Про створення Молодіжної громадської ради при Василівській
районній державній адміністрації Запорізької області

40.

Розпоряд 2017/11/29
ження483

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

41.

Розпоряд 2017/11/29
ження484

Про відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю та
Міжнародного дня волонтера у 2017 році

42.

Розпоряд 2017/11/30
ження485

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

43.

Розпоряд 2017/11/30
ження486

Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2017
рік

44.

Розпоряд 2017/11/30
ження487

Про надання АААААААААААААААААААААААА статусу
дитини-сироти

45.

Розпоряд 2017/11/30
ження488

Про надання АААААААААААААААААААААААА статусу
дитини-сироти

