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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2018/05/02
ження154

Про звільнення АААААААААААААААА від обов'язків опікуна

2.

Розпоряд 2018/05/03
ження155

Про надання АААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування

3.

Розпоряд 2018/05/03
ження156

Про внесення змін до структури та штатної чисельності
працівників Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області, затвердженої розпорядженням голови
райдержадміністрації від 05.03.2018 № 93 "Про затвердження
структури та штатної чисельності працівників Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області"

4.

Розпоряд 2018/05/03
ження157

Про організацію та проведення громадських робіт на 2018 рік

5.

Розпоряд 2018/05/10
ження158

Про внесення змін до структури та штатної чисельності
працівників Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області, затвердженої розпорядженням голови
райдержадміністрації від 05.03.2018 № 93 "Про затвердження
структури та штатної чисельності працівників Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області"

6.

Розпоряд 2018/05/11
ження159

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"

7.

Розпоряд 2018/05/11
ження160

Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків,
заподіяних власникам землі та землекористувачам

8.

Розпоряд 2018/05/14
ження161

Про затвердження Плану заходів щодо організації підготовки та
проведення мобілізації на території Василівського району

9.

Розпоряд 2018/05/15
ження162

Про підготовку та проведення Дня Європи у Василівському
районі у 2018 році

10.

Розпоряд 2018/05/15
ження163

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

11.

Розпоряд 2018/05/16
ження164

Про безпечне проведення державної підсумкової атестації у
формі зовнішнього незалежного оцінювання та тестування в 2018
році у Василівському районі

12.

Розпоряд 2018/05/16
ження165

Про результати комплексної перевірки діяльності виконавчого
комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району
Запорізької області з питань делегованих повноважень органів
виконавчої влади
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13.

Розпоряд 2018/05/16
ження166

Про організацію проведення комісійного обстеження
автомобільних доріг загального користування місцевого значення
на території Василівського району

14.

Розпоряд 2018/05/17
ження167

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 11.03.2016 № 126 "Про створення
районної комісії з питань евакуації, затвердження її посадового
складу та Положення про неї"

15.

Розпоряд 2018/05/18
ження168

Про закінчення поточного та організацію початку 2018/2019
навчального року

16.

Розпоряд 2018/05/18
ження169

Про створення районної комісії з питань призначення населенню,
малозабезпеченим громадянам всіх видів соціальної допомоги та
пільг, затвердження її складу та Положення про неї

17.

Розпоряд 2018/05/21
ження170

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

18.

Розпоряд 2018/05/22
ження171

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"

19.

Розпоряд 2018/05/22
ження172

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

20.

Розпоряд 2018/05/23
ження173

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

21.

Розпоряд 2018/05/23
ження174

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

22.

Розпоряд 2018/05/23
ження175

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

23.

Розпоряд 2018/05/23
ження176

Про затвердження містобудівної документації "Детальний план
частини території Степногірської селищної ради Василівського
району Запорізької області (за межами населеного пункту) для
розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій - будівництво електростанції з вироблення
електричної енергії з відновлених джерел (сонячна
електростанція)"

24.

Розпоряд 2018/05/23
ження177

Про затвердження містобудівної документації "Детальний план
території земельної ділянки за адресою Запорізька область,
Василівський район, Малобілозерська сільська рада (за межами
населеного пункту) для розміщення сонячних електростанцій"
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25.

Розпоряд 2018/05/24
ження178

Про розроблення детального плану території земельної ділянки
приватної власності, кадастровий номер 2320983000:02:04:0015,
площею 7,7270 гектарів для розміщення бази для зберігання
мінеральних добрив та пестицидів за адресою: Запорізька
область, Василівський район, Верхньокриничанська сільська рада

26.

Розпоряд 2018/05/24
ження179

Про влаштування родинних дітей АААААААААААААААААА,
ААААААААААААААААААААА до Запорізького обласного
спеціалізованого будинку дитини "Сонечко"

27.

Розпоряд 2018/05/24
ження180

Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у
Василівському районі влітку 2018 року

28.

Розпоряд 2018/05/24
ження181

Про відзначення 22-ї річниці Конституції України

29.

Розпоряд 2018/05/24
ження182

Про припинення дії договору оренди землі

30.

Розпоряд 2018/05/24
ження183

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 04.08.2017 № 342 "Надання дозволу Служби
автомобільних доріг у Запорізькій області на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)"

31.

Розпоряд 2018/05/24
ження184

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

32.

Розпоряд 2018/05/24
ження185

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

33.

Розпоряд 2018/05/24
ження186

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
голови районної державної адміністрації від 06.09.2013 № 458
"Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування"

34.

Розпоряд 2018/05/24
ження187

Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських
автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі Василівського району Запорізької області

35.

Розпоряд 2018/05/24
ження188

Про поповнення прийомної сім'ї ААААААААААААААААААА
та влаштування на виховання та спільне проживання дитину,
позбавлену батьківського піклування ВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

36.

Розпоряд 2018/05/25
ження189

Про надання дозволу на продаж 1/2 частки будинку

37.

Розпоряд 2018/05/25
ження190

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 31.05.2017 № 244 "Про встановлення піклування
над ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ"

38.

Розпоряд 2018/05/25
ження191

Про надання дозволу на продаж житла

39.

Розпоряд 2018/05/25
ження192

Про надання дозволу на міну житла

40.

Розпоряд 2018/05/25
ження193

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)
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41.

Розпоряд 2018/05/29
ження194

Про проведення заходів щодо боротьби з карантинними
рослинами, бур'янами та несвоєчасним покосом трав

42.

Розпоряд 2018/05/29
ження195

Про розроблення детального плану території площею 13 гектарів
для розміщення об'єктів зрошувальної системи (басейн, насосна
станція) за адресою: вулиця Г. Гнідого, село Приморське
Василівського району Запорізької області за межами населеного
пункту

43.

Розпоряд 2018/05/30
ження196

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

44.

Розпоряд 2018/05/30
ження197

Про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ
"Факел" м. Бердянськ з 05.06.2018 по 25.06.2018

45.

Розпоряд 2018/05/30
ження198

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

46.

Розпоряд 2018/05/30
ження199

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 05.02.2018 № 51 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

47.

Розпоряд 2018/05/30
ження200

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови райдержадміністрації від 04.04.2018 № 126 "Про
припинення статусу як юридичної особи публічного права відділу
культури і туризму, молоді та спорту Василівської районної
державної адміністрації

