ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації
прийнятих за грудень місяць 2018 року
№
з/п

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2018/12/05
ження420

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

2.

Розпоряд 2018/12/06
ження421

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

3.

Розпоряд 2018/12/07
ження422

Про створення районної робочої групи для обстеження земельної
ділянки водного фонду та водного об'єкту на території
Малобілозерської сільської ради Василівського району
Запорізької області та затвердження її складу

4.

Розпоряд 2018/12/07
ження423

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

5.

Розпоряд 2018/12/14
ження424

Про надання АААААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування та влаштування її до
державного закладу для дітей, позбавлених батьківського
піклування

6.

Розпоряд 2018/12/14
ження425

Про надання АААААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування та влаштування його до
державного закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

7.

Розпоряд 2018/12/11
ження426

Про надання АААААААААААААААААА статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування та влаштування її до
державного закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

8.

Розпоряд 2018/12/14
ження427

Про стан реалізації державної кадрової політики в Василівській
районній державній адміністрації Запорізької області за
підсумками 2018 року

9.

Розпоряд 2018/12/14
ження428

Про стан справ у галузі тваринництва та заходи щодо
нарощування поголів'я худоби і птиці

10.

Розпоряд 2018/12/14
ження429

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови районної державної адміністрації від 01.06.2018 № 201
"Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) Калініну Л.А."

11.

Розпоряд 2018/12/14
ження430

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

12.

Розпоряд 2018/12/18
ження431

Про надання дозволу на дарування часток квартири

13.

Розпоряд 2018/12/18
ження432

Про організацію заходів щодо проведення в районі Дня Святого
Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей
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14.

Розпоряд 2018/12/18
ження433

Про надання АААААААААААААААААААААААА статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

15.

Розпоряд 2018/12/18
ження434

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 06.09.2018 № 313 "Про створення та
затвердження складу комісії щодо передачі документів відділу
культури і туризму райдержадміністрації"

16.

Розпоряд 2018/12/19
ження435

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

17.

Розпоряд 2018/12/19
ження436

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

18.

Розпоряд 2018/12/19
ження437

Про План здійснення контролю за виконанням органами
місцевого самоврядування Василівського району делегованих
повноважень органів виконавчої влади у 2019 році

19.

Розпоряд 2018/12/19
ження438

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

20.

Розпоряд 2018/12/19
ження439

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

21.

Розпоряд 2018/12/19
ження440

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

22.

Розпоряд 2018/12/20
ження441

Про результати комплексної перевірки виконавчого комітету
Верхньокриничанської сільської ради Василівського району
Запорізької області з питань делегованих повноважень органів
виконавчої влади

23.

Розпоряд 2018/12/21
ження442

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 24.10.2008 № 747 "Про надання в оренду не
витребуваних земельних часток (паїв) на території
Малобілозерської сільської ради"

24.

Розпоряд 2018/12/21
ження443

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17.03.2014 № 122 "Про передачу нерозподілених
(невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду фермерському
господарству "Лан" для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Скельківської
сільської ради Василівського району Запорізької області"

25.

Розпоряд 2018/12/21
ження444

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 24.10.2008 № 748 "Про надання в оренду не
витребуваних земельних часток (паїв) на території
Малобілозерської сільської ради"

26.

Розпоряд 2018/12/21
ження445

Про надання повної цивільної дієздатності
ААААААААААААААААААА

27.

Розпоряд 2018/12/21
ження446

Про встановлення опіки над ААААААААААААААААААААА

28.

Розпоряд 2018/12/21
ження447

Про встановлення піклування над
АААААААААААААААААААААААА

29.

Розпоряд 2018/12/21
ження448

Про надання дозволу на купівлю квартири
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30.

Розпоряд 2018/12/21
ження449

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

31.

Розпоряд 2018/12/21
ження450

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 11.07.2014 № 329 «Про забезпечення збереження
меліоративних систем і мереж водопостачання»

32.

Розпоряд 2018/12/21
ження451

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

33.

Розпоряд 2018/12/21
ження452

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

34.

Розпоряд 2018/12/26
ження453

Про надання дозволу на дарування частки квартири

35.

Розпоряд 2018/12/26
ження454

Про передачу в оренду селянському (фермерському)
господарству "Ай-Петрі" невитребуваних (нерозподілених)
земельних часток (паїв) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території П'ятихатської
сільської ради Василівського району Запорізької області

36.

Розпоряд 2018/12/26
ження455

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

37.

Розпоряд 2018/12/26
ження456

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

38.

Розпоряд 2018/12/26
ження457

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 29.12.2017 № 544 "Про створення районної
комісії у справах альтернативної (невійськової) служби"

39.

Розпоряд 2018/12/26
ження458

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 29.12.2017 № 545 "Про створення районної
комісії для проведення повідомної реєстрації колективних
договорів"

40.

Розпоряд 2018/12/26
ження459

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 16.04.2018 № 136 "Про затвердження складу
районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення"

41.

Розпоряд 2018/12/26
ження460

Про відзначення у 2019 році Дня Соборності України

42.

Розпоряд 2018/12/27
ження461

Про надання дозволу на дарування квартири

43.

Розпоряд 2018/12/28
ження462

Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

44.

Розпоряд 2018/12/28
ження463

Про передачу в оренду фермерському господарству "Фермер
Таврії" невитребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на
території Малобілозерської сільської ради Василівського району
Запорізької
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45.

Розпоряд 2018/12/28
ження464

Про внесення змін до розпису районного бюджету на 2018 рік

46.

Розпоряд 2018/12/28
ження465

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області у січні 2019 року та подання звіту

47.

Розпоряд 2018/12/28
ження466

Про план роботи Василівської районної державної адміністрації
Запорізької області у І-му кварталі 2019 року та подання звіту

48.

Розпоряд 2018/12/28
ження467

Про Перспективний план роботи "Основні напрямки діяльності
Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області у 2019 році" та подання звіту

49.

Розпоряд 2018/12/28
ження468

Про припинення Функціонування прийомної сім’ї
ААААААААААААААААА і ААААААААААААААААААА

50.

Розпоряд 2018/12/29
ження469

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

