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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2018/02/01
ження49

Про заходи щодо реєстрації народження дитини

2.

Розпоряд 2018/02/02
ження50

Про розроблення детального плану частини території
Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької
області (за межами населеного пункту), орієнтовною площею 35
га, для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд

3.

Розпоряд 2018/02/05
ження51

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

4.

Розпоряд 2018/02/05
ження52

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови райдержадміністрації від 23.11.2016 № 530 "Про
створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби Василівської районної
державної адміністрації Запорізької

5.

Розпоряд 2018/02/05
ження53

Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету на 2018
рік

6.

Розпоряд 2018/02/05
ження54

Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування
розміру збитків заподіяних Василівській міській раді та
Степногірській селищній радам у вигляді неодержаного доходу за
використання земельних ділянок без правовстановлюючих
документів

7.

Розпоряд 2018/02/05
ження55

Про заходи щодо реєстрації народження дитини

8.

Розпоряд 2018/02/05
ження56

Про поновлення договору оренди землі

9.

Розпоряд 2018/02/05
ження57

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

10.

Розпоряд 2018/02/08
ження58

Про відзначення 80-річчя з дня народження В'ячеслава Чорновола

11.

Розпоряд 2018/02/08
ження59

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 19.12.2017 № 515 "Про надання дозволу на
включення до кола спадкоємців"

12.

Розпоряд 2018/02/08
ження60

Про проведення районних змагань з волейболу серед команд
юнаків та дівчат загальноосвітніх навчальних закладів "Шкільна
волейбольна ліга України" у 2018 році

13.

Розпоряд 2018/02/08
ження61

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23.11.2016 № 531 "Про взаємодію
районної державної адміністрації з органами місцевого
самоврядування"
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14.

Розпоряд 2018/02/09
ження62

Про припинення дії договору оренди землі

15.

Розпоряд 2018/02/09
ження63

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 26.05.2017 № 223 "Про затвердження
Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у
Василівській районній державній адміністрації Запорізької
області"

16.

Розпоряд 2018/02/12
ження64

Про надання АААААААААААААААА статусу дитини - сироти

17.

Розпоряд 2018/02/12
ження65

Про надання АААААААААААААААА статусу дитини - сироти

18.

Розпоряд 2018/02/15
ження66

Про застосування електронного цифрового підпису у відділі
ведення Державного реєстру виборців апарату
райдержадміністрації

19.

Розпоряд 2018/02/19
ження67

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 26.05.2015 № 226 № Про створення
районної координаційної ради з питань гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми та насильства в сім'ї у Василівському
районі та затвердження її складу і Положення про неї"

20.

Розпоряд 2018/02/19
ження68

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж населеного пункту села Кам'янське Кам'янської сільської
ради Василівського району Запорізької області

21.

Розпоряд 2018/02/20
ження69

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 20.09.2010 № 678 "Про створення
експертної комісії апарату районної державної адміністрації,
затвердження її складу та Положення про неї" (зі змінами)

22.

Розпоряд 2018/02/21
ження70

Про затвердження графіків упорядкування та передавання
документів Національного архівного фонду до архівного відділу
райдержадміністрації на 2018 рік

23.

Розпоряд 2018/02/21
ження71

Про припинення дії договору оренди землі

24.

Розпоряд 2018/02/21
ження72

Про припинення дії договору оренди землі

25.

Розпоряд 2018/02/21
ження73

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 15.01.2008 № 19 "Про затвердження складу
районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та
Положення про неї"

26.

Розпоряд 2018/02/21
ження74

Про затвердження актів з визначення збитків заподіяних
Василівській міській та Степногірській селищній радам у вигляді
неодержаних доходів за використання земельних ділянок без
правовстановлюючих документів

310.Розпоряд 2018/02/22
ження75

27.

Розпоряд 2018/02/22
ження76

Про заходи на 2018-2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» у Василівському
районі
Про проведення районного етапу обласного конкурсу творчості
патріотичного спрямування "Спадщина" у 2018 році
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28.

Розпоряд 2018/02/22
ження77

Про роботу органів управління та сил цивільного захисту району
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
пов'язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків на
території Василівського району у 2018 році

29.

Розпоряд 2018/02/23
ження78

Про надання ААААААААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

30.

Розпоряд 2018/02/26
ження79

Про проведення призову громадян України на строкову військову
службу в квітні-травні, серпні й жовтні-листопаді 2018 року та
заходи щодо його забезпечення

31.

Розпоряд 2018/02/27
ження80

Про надання дозволу на дарування житлового будинку

32.

Розпоряд 2018/02/27
ження81

Про надання дозволу на дарування квартири

33.

Розпоряд 2018/02/27
ження82

Про встановлення опіки над АААААААААААААААААААА та
ААААААААААААААААААА

34.

Розпоряд 2018/02/27
ження83

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

35.

Розпоряд 2018/02/27
ження84

Про надання повної цивільної дієздатності
ААААААААААААААААААААА

36.

Розпоряд 2018/02/27
ження85

Про створення комісії з обстеження земельної ділянки та
встановлення факту незаконного використання ділянки, яка
розташована на території Малобілозерської сільської ради
Василівського району Запорізької області

37.

Розпоряд 2018/02/27
ження86

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

38.

Розпоряд 2018/02/28
ження87

Про внесення змін до структури та штатної чисельності
працівників Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області, затвердженої розпорядженням голови
райдержадміністрації від 09.06.2016 № 292 "Про затвердження
структури та штатної чисельності працівників Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області"

39.

Розпоряд 2018/02/28
ження88

Про надання АААААААААААААААААААААА статусу
дитини-сироти

40.

Розпоряд 2018/02/28
ження89

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області у березні 2018 року та подання звіту

