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

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 01.11.2018
ження387

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 27.08.2018 № 304 "Про мережу закладів
освіти району на 2018/2019 навчальний рік"

2.

Розпоряд 02.11.2018
ження388

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17.10.2018 № 357 "Про створення районної
комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати
(грошового забезпечення) та соціальних виплат, додержання
мінімальних гарантій в оплаті праці та легалізації заробітної
плати, а також затвердження складу комісії та Положення про
неї"

3.

Розпоряд 05.11.2018
ження389

Про затвердження Примірного договору про організацію
перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які не виходять за межі території
Василівського району Запорізької області (внутрішньорайонних
маршрутах)

4.

Розпоряд 06.11.2018
ження390

Про підготовку дорожньо-транспортного господарства району до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років

5.

Розпоряд 08.11.2018
ження391

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 26.02.2018 № 79 "Про проведення
призову громадян України на строкову військову службу в квітнітравні й жовтні - листопаді 2018 року та заходи щодо його
забезпечення"

6.

Розпоряд 12.11.2018
ження392

Про введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних
активів

7.

Розпоряд 12.11.2018
ження393

Про затвердження Плану районних заходів із підготовки та
проведення у 2018 році Дня Гідності та Свободи

8.

Розпоряд 13.11.2018
ження394

Про схвалення проекту рішення районної ради "Про місцевий
бюджет Василівського району на 2019 рік" та прогнозу місцевого
бюджету Василівського району на 2020-2021 роки

9.

Розпоряд 16.11.2018
ження395

Про передачу в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
"АГРОЛЛІОН" невитребуваних (нерозподілених) земельних
часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території П'ятихатської сільської ради
Василівського району Запорізької області

10.

Розпоряд 16.11.2018
ження396

Про припинення дії договорів оренди землі

11.

Розпоряд 16.11.2018
ження397

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

12.

Розпоряд 16.11.2018
ження398

Про затвердження Плану районних заходів до Дня пам'яті жертв
голодоморів в Україні в 2018 році
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13.

Розпоряд 16.11.2018
ження399

Про затвердження акту з визначення збитків заподіяних
Василівській міській раді у вигляді неодержаного доходу за
використання земельної ділянки без правовстановлюючих
документів

14.

Розпоряд 19.11.2018
ження400

Про створення Ради розвитку Василівського району

15.

Розпоряд 20.11.2018
ження401

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) товариству з обмеженою
відповідальністю "Ліана"

16.

Розпоряд 20.11.2018
ження402

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

17.

Розпоряд 20.11.2018
ження403

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

18.

Розпоряд 21.11.2018
ження404

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

19.

Розпоряд 21.11.2018
ження405

Про введення в експлуатацію інших необоротних матеріальних
активів

20.

Розпоряд 22.11.2018
ження406

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.07.2016 № 357 "Про створення районної
комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним 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"

21.

Розпоряд 26.11.2018
ження407

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

22.

Розпоряд 27.11.2018
ження408

Про поділ спадкового майна

23.

Розпоряд 27.11.2018
ження409

Про надання дозволу на дарування квартири

24.

Розпоряд 27.11.2018
ження410

Про надання дозволу на визначення часток у квартирі та на
укладання підписання договору про припинення права на
аліменти в рахунок набуття дитиною права власності на нерухоме
майно

25.

Розпоряд 27.11.2018
ження411

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

26.

Розпоряд 27.11.2018
ження412

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

27.

Розпоряд 27.11.2018
ження413

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік
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28.

Розпоряд 28.11.2018
ження414

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.03.2018 № 96 "Про Розподіл
обов'язків в Василівській районній державній адміністрації
Запорізької області між головою, першим заступником,
заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації"

29.

Розпоряд 28.11.2018
ження415

Про надання повної цивільної дієздатності
ААААААААААААААААААААААААА

30.

Розпоряд 28.11.2018
ження416

Про надання дозволу на дарування квартири

31.

Розпоряд 28.11.2018
ження417

Про надання дозволу на дарування квартири

32.

Розпоряд 29.11.2018
ження418

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області у грудні 2018 та надання звіту

33.

Розпоряд 30.11.2018
ження419

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 24.05.2005 № 286 "Про виділення єдиним
масивом не витребуваних часток (паїв) для передачі їх в оренду"

