ПЕРЕЛІК
актів Василівської районної державної адміністрації
(найменування суб’єктів нормотворення)

прийнятих за вересень місяць 2019 року
№
з/п

Номер прийняття акта
та його дата

Повна назва акта

1

2

3

1.

Розпорядження305

2019/09/02

Про виділення пально-мастильних матеріалів з
місцевого матеріального резерву

2.

Розпорядження306

2019/09/02

Про створення та затвердження складу комісії щодо
визначення непридатності виборчих скриньок

3.

Розпорядження307

2019/09/04

Про влаштування АААААААААААА
АААААААА до державного закладу для дітейсиріт, позбавлених батьківського піклування

4.

Розпорядження308

2019/09/04

Про влаштування ААААААААААА
АААААААА до державного закладу для дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

5.

Розпорядження309

2019/09/04

Про заходи щодо забезпечення складання проєкту
районного бюджету Василівського району на 2020
рік і прогнозу на наступні за плановим два
бюджетні періоди

6.

Розпорядження310

2019/09/04

Про внесення змін до розпорядження голови
районної державної адміністрації від 29.05.2018 №
194 "Про проведення заходів щодо боротьби з
карантинними рослинами, бур'янами та
несвоєчасним покосом трав"

7.

Розпорядження311

2019/09/05

Про створення районної комісії з питань
визначення кандидатур на нагородження обласною
педагогічною премією

8.

Розпорядження312

2019/09/06

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

9.

Розпорядження313

2019/09/10

Про надання ААААААААААААААА
АААААААААА статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування

10.

Розпорядження314

2019/09/13

Про затвердження переліку об'єктів та розподіл
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

11.

Розпорядження315

2019/09/13

Про введення в експлуатацію інших необоротних
матеріальних активів
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12.

Розпорядження316

2019/09/19

Про введення в експлуатацію інших необоротних
матеріальних активів

13.

Розпорядження317

2019/09/23

Про встановлення часу спілкування з дітьми

14.

Розпорядження318

2019/09/23

Про надання дозволу на дарування квартири

15.

Розпорядження319

2019/09/23

Про влаштування АААААААААААА
ААААААААААААА до державного закладу для
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування

16.

Розпорядження320

2019/09/23

Про встановлення піклування над
ААААААААААААААААААААААА

17.

Розпорядження321

2019/09/25

Про надання ААААААААААААААА статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

18.

Розпорядження322

2019/09/25

Про надання ААААААААААААААА статусу
дитини, позбавленої батьківського піклування

19.

Розпорядження323

2019/09/26

Про відзначення Дня захисника України у 2019 році

20.

Розпорядження324

2019/09/26

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

21.

Розпорядження325

2019/09/30

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

22.

Розпорядження326

2019/09/30

Про надання дозволу на продаж житла

23.

Розпорядження327

2019/09/30

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

24.

Розпорядження328

2019/09/30

Про надання дозволу на дарування квартири

