ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації (найменування суб’єктів нормотворення)
прийнятих за січень місяць 2018 року
№
з/п

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 02.01.2018
ження1

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.10.2017 № 418 "Про роботу органів
управління та сил цивільного захисту району із запобігання та
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду
2017/2018 років у Василівському районі"

2.

Розпоряд 03.01.2018
ження2

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 25.08.2016 № 423 "Про проведення у
2016-2018 роках технічної інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту"

3.

Розпоряд 03.01.2018
ження3

Про визначення кінцевого бенефіціара

4.

Розпоряд 09.01.2018
ження4

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

5.

Розпоряд 10.01.2018
ження5

Про проведення особистого прийому громадян у Василівській
районній державній адміністрації Запорізької області

6.

Розпоряд 10.01.2018
ження6

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 28.02.2008 № 188 " Про створення комісії з
питань розгляду звернень громадян у Василівській
райдержадміністрації та затвердження її складу"

7.

Розпоряд 11.01.2018
ження7

Про відзначення у 2018 році Дня Соборності України

8.

Розпоряд 12.01.2018
ження8

Про упорядкування структури та внесення змін до штатного
розпису працівників Василівської районної державної
адміністрації Запорізької області

9.

Розпоряд 12.01.2018
ження9

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 01.12.2008 № 834 "Про комісію з питань захисту
прав дитини та затвердження Положення про неї"

10.

Розпоряд 12.01.2018
ження10

Про комплектування кадрів безоплатних донорів на 2018-2019
роки

11.

Розпоряд 12.01.2018
ження11

Про підвищення рівня безпеки дорожнього руху та якості послуг
при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом у
Василівському районі

12.

Розпоряд 15.01.2018
ження12

Про План заходів з реалізації Концепції розвитку сільських
територій у Василівському районі

13.

Розпоряд 16.01.2018
ження13

Про мережу розпорядників коштів районного бюджету у 2018
році
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14.

Розпоряд 16.01.2018
ження14

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.01.2014 № 32 "Про передачу
нерозподілених(невитребуваних) земельних часток (паїв) в
оренду ФОП Тихій О.А. для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Кам'янської
сільської ради"

15.

Розпоряд 18.01.2018
ження15

Про передачу Схеми планування території Василівського району
Запорізької області

16.

Розпоряд 18.01.2018
ження16

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 15.08.2017 № 351 "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 "

17.

Розпоряд 18.01.2018
ження17

Про надання дозволу на продаж легкового автомобіля

18.

Розпоряд 19.01.2018
ження18

Про надання дозволу на перереєстрацію легкового автомобіля

19.

Розпоряд 19.01.2018
ження19

Про перенесення робочих днів у 2018 році

20.

Розпоряд 19.01.2018
ження20

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання
вимог Закону України "Про запобігання корупції" та здійснення
антикорупційних дій у Василівському районі на 2018-2020 роки

21.

Розпоряд 19.01.2018
ження21

Про стан військового обліку та бронювання
військовозобов'язаних в Василівському районі

22.

Розпоряд 22.01.2018
ження22

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

23.

Розпоряд 23.01.2018
ження23

Про надання права підпису

24.

Розпоряд 24.01.2018
ження24

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 13.02.2016 № 17 "Про організацію правової
освіти населення Василівського району"

25.

Розпоряд 24.01.2018
ження25

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

26.

Розпоряд 24.01.2018
ження26

Про передачу земельної ділянки для будівництва та
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування
(обслуговування цвинтаря) із земель державної власності до
земель комунальної власності що знаходиться на території
Скельківської сільської ради

27.

Розпоряд 24.01.2018
ження27

Про розроблення детального плану території, що знаходиться за
адресою: Запорізька область, Василівський район,
Малобілозерська сільська рада ( за межами населеного пункту),
орієнтовною площею 150 га для розміщення сонячних
електростанцій
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28.

Розпоряд 24.01.2018
ження28

Про забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих)
учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та
особам з інвалідністю

29.

Розпоряд 24.01.2018
ження29

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26.11.2013 № 607 "Про затвердження складу
конкурсного комітету з визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) забезпечення автомобільних
перевізників"

30.

Розпоряд 25.01.2018
ження30

Про визначення місця проживання дитини

31.

Розпоряд 25.01.2018
ження31

Про надання права підпису

32.

Розпоряд 25.01.2018
ження32

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.12.2016 № 564 "Про створення комісії з
обстеження в натурі (на місцевості) земель, що були
законсервовані, а також деградованих, малопродуктивних та
інших земель сільськогосподарського призначення"

33.

Розпоряд 25.01.2018
ження33

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

34.

Розпоряд 25.01.2018
ження34

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

35.

Розпоряд 25.01.2018
ження35

Про проведення конкурсу з визначення на конкурсних засадах
підприємства (організації) для організації забезпечення роботи
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників
для обслуговування на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території
Василівського району (внутрішньорайонні маршрути)

36.

Розпоряд 25.01.2018
ження36

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

37.

Розпоряд 26.01.2018
ження37

Про надання дозволу на укладання та підписання договору про
припинення права на аліменти дитини взамін на набуття нею
права на нерухоме майно

38.

Розпоряд 26.01.2018
ження38

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.11.2017 № 482 "Про створення Молодіжної
громадської ради при Василівській районній державній
адміністрації Запорізької області"

39.

Розпоряд 26.01.2018
ження39

Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати

40.

Розпоряд 26.01.2018
ження40

Про реєстр посад державних службовців Василівської районної
державної адміністрації Запорізької області та її структурних
підрозділів

41.

Розпоряд 29.01.2018
ження41

Про упорядкування умов оплати праці працівників районної
державної адміністрації

42.

Розпоряд 30.01.2018
ження42

Про утворення комісії з питань проведення перевірки наявності
документів, що містять службову інформацію
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43.

Розпоряд 30.01.2018
ження43

Про виділення єдиним масивом та надання в оренду
невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) Ходус
Василю Васильовичу для ведення сільськогосподарського
виробництва на території Малобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області

44.

Розпоряд 30.01.2018
ження44

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 10.06.2016 № 300 «Про затвердження
Розподілу обов’язків в районній державній адміністрації
Запорізької області між головою, першим заступником,
заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації»

45.

Розпоряд 31.01.2018
ження45

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області на лютий 2018
року та подання звіту

46.

Розпоряд 31.01.2018
ження46

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2018
рік

47.

Розпоряд 31.01.2018
ження47

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріальнотехнічного резерву

48.

Розпоряд 31.01.2018
ження48

Про виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

