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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2018/08/01
ження278

Про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до ДЗОВ
"Факел" м. Бердянськ з 07.08.2018 по 27.08.2018

2.

Розпоряд 2018/08/01
ження279

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

3.

Розпоряд 2018/08/03
ження280

Про затвердження Плану заходів із протидії злочинності та
профілактики правопорушень, забезпечення публічної безпеки та
порядку на території Василівського району на 2018 - 2021 роки

4.

Розпоряд 2018/08/06
ження281

Про перевірку стану готовності закладів освіти району до нового
2018/2019 навчального року

5.

Розпоряд 2018/08/07
ження282

Про надання права підпису

6.

Розпоряд 2018/08/07
ження283

Про надання права підпису

7.

Розпоряд 2018/08/07
ження284

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Сальник Ю.І.

8.

Розпоряд 2018/08/07
ження285

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) фермерському господарству
"Леоноль"

9.

Розпоряд 2018/08/08
ження286

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

10.

Розпоряд 2018/08/08
ження287

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 02.07.2018 № 348 "Про створення постійно
діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу
та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів та матеріалів"

11.

Розпоряд 2018/08/09
ження288

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 02.09.2014 № 408 "Про створення
комісії із загальнообов'язкового державного соціального
страхування"

12.

Розпоряд 2018/08/14
ження289

Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2018 році

13.

Розпоряд 2018/08/14
ження290

Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2018 році

14.

Розпоряд 2018/08/14
ження291

Про прийняття майна з балансу облдержадміністрації на баланс
райдержадміністрації

15.

Розпоряд 2018/08/14
ження292

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 06.08.2018 № 281 "Про перевірку стану
готовності закладів освіти району до нового 2018/2019
навчального року"
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16.

Розпоряд 2018/08/20
ження293

Про затвердження Положення про відділ кадрової роботи апарату
Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області

17.

Розпоряд 2018/08/20
ження294

Про затвердження Положення про загальний відділ апарату
районної державної адміністрації

18.

Розпоряд 2018/08/21
ження295

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

19.

Розпоряд 2018/08/22
ження296

Про надання дозволу на дарування квартири

20.

Розпоряд 2018/08/22
ження297

Про надання дозволу на дарування житлового будинку та
земельних ділянок

21.

Розпоряд 2018/08/22
ження298

Про закріплення права користування житлом за малолітньою
АААААААААААААААААААААААААА

22.

Розпоряд 2018/08/22
ження299

Про виділення коштів з резервного фонду

23.

Розпоряд 2018/08/23
ження300

Про створення конкурсного комітету з визначення автомобільних
перевізників з перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території Василівського району Запорізької області та
затвердження його складу

24.

Розпоряд 2018/08/23
ження301

Про влаштування ААААААААААААААААААААААА до
Запорізького обласного спеціалізованого будинку дитини
"Сонечко"

25.

Розпоряд 2018/08/23
ження302

Про встановлення часу спілкування з дитиною

26.

Розпоряд 2018/08/23
ження303

Про встановлення часу спілкування з дитиною

27.

Розпоряд 2018/08/27
ження304

Про мережу закладів освіти району на 2018/2019 навчальний рік

28.

Розпоряд 2018/08/29
ження305

Про створення районної групи виявлення та супроводження осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які
проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого
ураження, та організації їх супроводження

29.

Розпоряд 2018/08/29
ження306

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

30.

Розпоряд 2018/08/31
ження307

Про затвердження контингенту учнів та погодження розміру
батьківської плати за навчання в початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладах району

31.

Розпоряд 2018/08/31
ження308

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

32.

Розпоряд 2018/08/31
ження309

Про передачу Запорізькому обласному центру зайнятості право
постійного користування земельною ділянкою

