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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2018/06/01
ження201

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Калініну Л.А.

2.

Розпоряд 2018/06/01
ження202

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 24.05.2012 № 423 "Про
використання службових легкових автомобілів"

3.

Розпоряд 2018/06/01
ження203

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26.04.2018 № 150 "Про розробку Інструкції з
діловодства у Василівській районній державній адміністрації
Запорізької області"

4.

Розпоряд 2018/06/04
ження204

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 24.05.2012 № 423 "Про
використання службових легкових автомобілів"

5.

Розпоряд 2018/06/04
ження205

Про затвердження Інструкції з діловодства у Василівській
районній державній адміністрації Запорізької області

6.

Розпоряд 2018/06/04
ження206

Про підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років

7.

Розпоряд 2018/06/05
ження207

Про припинення дії договору оренди землі

8.

Розпоряд 2018/06/05
ження208

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23.12.2015 № 656 "Про затвердження
Переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районної державної адміністрації, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організації району, які створюють районні спеціалізовані служби
цивільного захисту"

9.

Розпоряд 2018/06/05
ження209

Про введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних
актів

10.

Розпоряд 2018/06/05
ження210

Про План районних заходів щодо сприяння зміцненню
національної єдності, консолідації українського суспільства,
підтримки ініціатив громадськості у цій сфері на 2018-2019 роки

11.

Розпоряд 2018/06/06
ження211

Про надання АААААААААААААААААААААААА статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

12.

Розпоряд 2018/06/08
ження212

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

13.

Розпоряд 2018/06/08
ження213

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

2

1

2

3

14.

Розпоряд 2018/06/11
ження214

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19.05.2014 № 239 "Про колегію
Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області"

15.

Розпоряд 2018/06/12
ження215

Про надання АААААААААААААААААААААА статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

16.

Розпоряд 2018/06/12
ження216

Про затвердження структури та штатної чисельності працівників
Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області

17.

Розпоряд 2018/06/12
ження217

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

18.

Розпоряд 2018/06/13
ження218

Про припинення дії договору оренди землі

19.

Розпоряд 2018/06/13
ження219

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

20.

Розпоряд 2018/06/13
ження220

Про створення комісії з обстеження залізничних переїздів з
автобусним рухом, які не перебувають у власності залізниці на
території Василівського району, та затвердження її складу

21.

Розпоряд 2018/06/15
ження221

Про стан оплати праці та організацію роботи щодо легалізації
зайнятості та заробітної плати на території району

22.

Розпоряд 2018/06/15
ження222

Про організацію військового обліку на території Василівського
району у 2018 році

23.

Розпоряд 2018/06/15
ження223

Про призначення відповідальних осіб за застосування
електронного цифрового підпису (далі далі ЕЦП)

24.

Розпоряд 2018/06/18
ження224

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

25.

Розпоряд 2018/06/18
ження225

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 06.04.2016 № 177 "Про створення
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, затвердження її посадового складу та
Положення про неї"

26.

Розпоряд 2018/06/20
ження226

Про заходи щодо збереження автомобільних доріг та вулиць на
період підвищення температури повітря у 2018 році

27.

Розпоряд 2018/06/20
ження227

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

28.

Розпоряд 2018/06/20
ження228

Про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету

29.

Розпоряд 2018/06/21
ження229

Про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ
"Меотида" та ДЗОВ "Факел" м.Бердянськ з 26.06.2018 по
16.07.2018

30.

Розпоряд 2018/06/21
ження230

Про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ
"Аіст" м. Бердянськ з 24.06.2018 по 14.07.2018

3
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2

3

31.

Розпоряд 2018/06/22
ження231

Про утворення комісії щодо розрахунку суми збитків потерпілим
особам, які постраждали внаслідок спалаху африканської чуми
свиней у селі Приморське Василівського району

32.

Розпоряд 2018/06/25
ження232

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

33.

Розпоряд 2018/06/25
ження233

Про встановлення опіки над АААААААААААААААААААААА

34.

Розпоряд 2018/06/25
ження234

Про встановлення піклування над ААААААААААААААААААА

35.

Розпоряд 2018/06/25
ження235

Про надання права підпису

36.

Розпоряд 2018/06/27
ження236

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

37.

Розпоряд 2018/06/27
ження237

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області у ІІІ - му кварталі 2018 року та подання звіту

38.

Розпоряд 2018/06/27
ження238

Про визначення місця проживання малолітніх дітей та
встановлення часу спілкування

39.

Розпоряд 2018/06/27
ження239

Про надання повної цивільної дієздатності
АААААААААААААААААААААА

40.

Розпоряд 2018/06/27
ження240

Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції в районній державній
адміністрації

41.

Розпоряд 2018/06/27
ження241

Про утримання доріг комунальної власності населених пунктів
Василівського району у належному технічному стані

42.

Розпоряд 2018/06/27
ження242

Про використання коштів резервного фонду районного бюджету
Василівською районною державною адміністрацією

