ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації (найменування суб’єктів нормотворення)
прийнятих за квітень місяць 2019 року
№
з/п

Номер прийняття акта та
його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпоряд 2019/04/02
ження100

Про закінчення опалювального періоду 2018/2019 року у
Василівському районі

2.

Розпоряд 2019/04/02
ження101

Про затвердження Плану заходів на 2019 рік щодо реалізації
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016-2020 роки у Василівському районі
Запорізької області

3.

Розпоряд 2019/04/03
ження102

Про внесення змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів
місцевого бюджету на 2019 рік

4.

Розпоряд 2019/04/04
ження103

Про виділення пально-мастильних матеріалів з місцевого
матеріального резерву

5.

Розпоряд 2019/04/05
ження104

Про затвердження районних заходів щодо проведення
двомісячника з охорони рибних ресурсів

6.

Розпоряд 2019/04/05
ження105

Про передачу договорів оренди земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) Малобілозерській
сільській раді Василівського району Запорізької області та заміну
сторони - орендодавця по договорам оренди земель

7.

Розпоряд 2019/04/05
ження106

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.02.2019 № 39 «Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

8.

Розпоряд 2019/04/05
ження107

Про надання ААААААААААААААААА статусу дитини-сироти

9.

Розпоряд 2019/04/05
ження108

Про надання ААААААААААААААААА статусу дитини-сироти

10.

Розпоряд 2019/04/09
ження109

Про організацію проведення заходу "Врожай-2019"

11.

Розпоряд 2019/04/11
ження110

Про участь команди Василівського району у ХІХ обласній
Спартакіаді серед збірних команд державних службовців
Запорізької області

12.

Розпоряд 2019/04/12
ження111

Про затвердження проектно-кошторисної документації за
робочим проектом "Капітальний ремонт будівлі Комунального
закладу "Дніпрорудненська гімназія "Софія" - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1" Василівської районної ради Запорізької
області", що розташована за адресою: Запорізька область,
Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Героїв праці № 7 Термомодернізація головного корпусу учбового закладу"

13.

Розпоряд 2019/04/15
ження112

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

2

1

2

3

14.

Розпоряд 2019/04/15
ження113

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 21.02.2019 № 51 "Про припинення статусу як
юридичної особи публічного права відділу освіти Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області"

15.

Розпоряд 2019/04/15
ження114

Про проведення особистого прийому громадян у Василівській
районній державній адміністрації Запорізької області

16.

Розпоряд 2019/04/16
ження115

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

17.

Розпоряд 2019/04/16
ження116

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

18.

Розпоряд 2019/04/17
ження117

Про інформаційне забезпечення веб-сайту Василівської районної
державної адміністрації Запорізької області і Єдиного державного
порталу відкритих даних в мережі Інтернет

19.

Розпоряд 2019/04/18
ження118

Про надання дозволу на купівлю квартири

20.

Розпоряд 2019/04/18
ження119

Про встановлення піклування над ААААААААААААААААААА

21.

Розпоряд 2019/04/18
ження120

Про передачу договорів оренди земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) Орлянській сільській
раді Василівського району Запорізької області та заміну сторони орендодавця по договорам оренди земель

22.

Розпоряд 2019/04/18
ження121

Про передачу договорів оренди земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) Скельківській сільській
раді Василівського району Запорізької області та заміну сторони орендодавця по договорам оренди земель

23.

Розпоряд 2019/04/18
ження122

Про передачу договорів оренди земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) П'ятихатській сільській
раді Василівського району Запорізької області та заміну сторони орендодавця по договорам оренди земель

24.

Розпоряд 2019/04/18
ження123

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.02.2019 № 39 "Про затвердження
паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

25.

Розпоряд 2019/04/22
ження124

Про відзначення у 2019 році Дня пам'яті та примирення, Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75 річниці

26.

Розпоряд 2019/04/23
ження125

Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної торгівлі на
території Василівського району

27.

Розпоряд 2019/04/23
ження126

Про затвердження Положення про відділ архіву та з питань
цивільного захисту населення Василівської районної державної
адміністрації Запорізької області

28.

Розпоряд 2019/04/23
ження127

Про затвердження Положення про управління економічного
розвитку і торгівлі, промисловості та розвитку інфраструктури
Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області
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29.

Розпоряд 2019/04/23
ження128

Про затвердження Положення про відділ освіти, культури і
туризму, молоді та спорту Василівської районної державної
адміністрації Запорізької області

30.

Розпоряд 2019/04/23
ження129

Про затвердження Положення про відділ містобудування,
архітектури та державної реєстрації райдержадміністрації

31.

Розпоряд 2019/04/23
ження130

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 27.08.2013 № 430 "Про утворення районної
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними,
забороненими і непридатними до використання і сільському
господарстві хімічними засобами захисту рослин"

32.

Розпоряд 2019/04/23
ження131

Про створення комісії з питання визначення можливих ризиків
після демонтажу шахтних стовбурів ліквідованого Таврійського
дослідно-промислового гірничо-збагачувального комбінату на
території Василівського району

33.

Розпоряд 2019/04/25
ження132

Про встановлення піклування над ААААААААААААААААААА
та АААААААААААААААААААА

34.

Розпоряд 2019/04/25
ження133

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 14.08.2013 № 414 "Про затвердження Положення
про службу у справах дітей Василівської районної державної
адміністрації" (зі змінами)

35.

Розпоряд 2019/04/25
ження134

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 21.11.2006 № 581 "Про постійну комісію по
систематизації і впорядкуванню нормативно-правових актів
райдержадміністрації" (зі змінами)

36.

Розпоряд 2019/04/25
ження135

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 13.02.2016 № 17 "Про організацію правової
освіти населення Василівського району" (зі змінами)

37.

Розпоряд 2019/04/25
ження136

Про передачу договорів оренди земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних часток (паїв) Кам'янській сільській
раді Василівського району Запорізької області та заміну сторони орендодавця по договорам оренди земель

38.

Розпоряд 2019/04/25
ження137

Про створення робочої групи з проведення обстеження
автозаправочних станцій, які здійснюють торгівлю скрапленим
газом на території Василівського району

39.

Розпоряд 2019/04/26
ження138

Про затвердження складу комісії з визначення та відшкодування
розміру збитків заподіяних Василівській міській раді у вигляді
неодержаного доходу за використання земельної ділянки без
правовстановлюючих документів

40.

Розпоряд 2019/04/26
ження139

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 26.04.2013 № 185 "Про створення
районної Координаційної ради з питань підготовки, організації
проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків
у Василівському районі та затвердження її складу і Положення
про неї"
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41.

Розпоряд 2019/04/26
ження140

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

42.

Розпоряд 2019/04/26
ження141

Про влаштування ААААААААААААААААА,
ААААААААААААААА до Запорізького обласного
спеціалізованого будинку дитини "Сонечко"

43.

Розпоряд 2019/04/26
ження142

Про встановлення часу спілкування з дитиною

44.

Розпоряд 2019/04/26
ження143

Про надання дозволу на продаж та купівлю часток квартир

45.

Розпоряд 2019/04/26
ження144

Про втрату статусу дитини-сироти та припинення опіки над
малолітнім АААААААААААААААААААА

46.

Розпоряд 2019/04/26
ження145

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

