ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2018 РОКУ
№
1
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст документа
2
Про оголошення Подяки Кілійської
районної державної адміністрації
Про внесення змін і доповнень до
розпорядження в.о. голови Кілійської
районної державної адміністрації від
27.02.2018 року № 99 « Про
упорядкування структури Кілійської
районної державної адміністрації»
Про затвердження Плану заходів з
реалізації
правопросвітницького
проекту
«Я
маю
право!»
в
Кілійському районі у 2018 році
Про утворення робочої групи з
проведення
інвентаризації
полезахисних
лісових
смуг
на
території Кілійського району
Про надання дозволу громадянину
Голубенку В. В. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Кілійської міської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про надання дозволу громадянам
Малайреву О. М., Малайревій Ю. С.,
Ілуці Н. М. та Шушпановій Н. М. на
розробку технічної документації із
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Дмитрівської
сільської
ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про звіт щодо виконання районного
бюджету та бюджету Кілійського
району за 2017 рік

№
3
104

Дата
4
01.03.2018

Виконавець
5
Кочерженко
О.О.
Богомазова
І.О.

Контроль
6
Голова
РДА

105

01.03.2018

106

05.03.2018

Сипко Т.М.

Голова
РДА

107

05.03.2018

Ратушний
Е.М.

108

05.03.2018

Ратушний
Е.М.

109

05.03.2018

Ратушний
Е.М.

110

06.03.2018

Хлопіна Т.В.

Голова
РДА

8.

9

10

11

12

13

14

15

Про
стан
правопорушень
і
злочинності в районі та покращення
взаємодії органів виконавчої влади й
місцевого самоврядування району з
Кілійським
відділенням
поліції
Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській
області у зміцненні правопорядку,
захисті конституційних прав і свобод
громадян
Про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку
Кілійського району на 2017 рік
Про призначення Слукіної Валентини
Тимофіївни
опікуном
Слукіної
Катерини Іванівни, 06.12.2006 р.н., та
Слукіної
Світлани
Іванівни,
27.07.2011 р.н.
Про влаштування Кожокаря Івана
Етібаровича,
20.05.2002
року
народження, до державного закладу
на повне державне забезпечення
Про проведення І туру щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» в 2018 році
Про дозвіл Мотрину Олександру
Сергійовичу передати право власності
на 1/2 частину квартири за адресою:
м. Кілія, вул. Торгова (Пролетарська),
95-А, кв.20, яка належить йому на
правах приватної спільної часткової
власності, його малолітній дочці
Галькевич Крістіні Олександрівні,
26.07.2011
р.н.,
в
зв’язку
з
припиненням права на одержання
аліментів та про дозвіл Галькевич
Марині Владиславівні прийняти 1/2
частину квартири за вищезазначеною
адресою на ім’я своєї малолітньої
дочки
Галькевич
Крістіни
Олександрівни, 26.07.2011 р.н., в
рахунок належних їй аліментів
Про
надання
статусу
дитини,
позбавленої батьківського піклування,
Букур Таїсії Михайлівні, 20.12.2014
року народження
Про
надання
статусу
дитини,
позбавленої батьківського піклування,
Букур Дар’ї Сергіївні, 28.11.2013 року
народження

111

06.03.2018

Бойченко
В.В.

112

06.03.2018

Мельниченко Голова
С.В.
РДА

113

07.03.2018

Петрова
О.М.

Голова
РДА

114

07.03.2018

Петрова
О.М.

Голова
РДА
Голова
РДА

115

07.03.2018

Богомазова
І.О.

116

07.03.2018

Юрінова
О.С.

117

07.03.2018

Гросу А.В.

118

07.03.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

16

17
18

19

20

21

22

23

24
25

Про влаштування Воронової Олесі
Олександрівни,
18.09.2004
року
народження, до державного закладу
на повне державне забезпечення
Про виділення коштів з резервного
фонду районного бюджету
Про передачу кадрової документації
управлінню
соціального
захисту
населення
Кілійської
районної
державної адміністрації
Про передачу кадрової документації
службі у справах дітей Кілійської
районної державної адміністрації
Про передачу кадрової документації
відділу освіти та молодіжної політики
Кілійської
районної
державної
адміністрації
Про передачу кадрової документації
відділу культури Кілійської районної
державної адміністрації
Про
влаштування
Букур
Дар'ї
Сергіївни,
28.11.2013
року
народження
та
Букур
Таїсії
Михайлівни,
20.12.2014
року
народження, до державного закладу
на повне державне забезпечення
Про утворення районної робочої
групи
з
питань
виявлення
неоподаткованих площ земельних
ділянок на території Кілійського
району
Про санітарну очистку, благоустрій та
озеленення міст і сіл району
Про надання дозволу громадянці
Армашел О.І. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
на
території
Приозерненської
сільської
ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)

119

07.03.2018

Петрова
О.М.

Голова
РДА

120

12.03.2018

121

12.03.2018

Даниленко
Г.І.
Богомазова
І.О.

Голова
РДА
Голова
РДА

122

12.03.2018

Богомазова
І.О.

Трясцина
В.П.

123

12.03.2018

Богомазова
І.О.

Трясцина
В.П.

124

12.03.2018

Богомазова
І.О.

Трясцина
В.П.

125

12.03.2018

Петрова
О.М.

Голова
РДА

126

12.03.2018

Ратушний
Е.М.

127

13.03.2018

128

13.03.2018

Кучеренко
Голова
А.В.
РДА
Волкова Т.В.

26

27

28

29

30

Про надання згоди гр. Койпан Галині
Павлівні на прийняття в дар на ім’я
малолітніх дітей Койпан Ольги
Геннадіївни, 03.02.2008 р.н., та
Койпана Олександра Геннадійовича,
30.11.2012 р.н., житлового будинку та
земельної ділянки в рівних частинах
за адресою: м. Кілія, вул.Європейська
(Комсомольська), 23, які належать на
правах приватної спільної сумісної
власності
Койпану
Дмитру
Дмитровичу та Койпан Єфросинії
Василівні, та на підписання договору
дарування вищезазначених житлового
будинку та земельної ділянки від
імені своїх малолітніх дітей
Про
затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
гр.
Чернезі
Петру
Семеновичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Червоноярської сільської
ради Кілійського району Одеської
області (за межами населеного
пункту)
Про
затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Малий Анастасії
Петрівні для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Червоноярської сільської
ради Кілійського району Одеської
області (за межами населеного
пункту)
Про проведення чергового призову
громадян України на строкову
військову службу у квітні-травні 2018
року
та
заходи
щодо
його
забезпечення
Про
надання
статусу
дитини,
позбавленої батьківського піклування,
Фенчаку Олександру Анатолійовичу,
17.02.2017 року народження

129

13.03.2018

Юрінова
О.С.

130

14.03.2018

Ратушний
Е.М.

131

14.03.2018

Ратушний
Е.М.

132

15.03.2018

Бойченко
В.В.

133

16.03.2018

Гросу А.В.

Голова
РДА

31

32

33

34

35
36

37

38

Про організацію оздоровлення та
відпочинку дітей та підлітків у районі
влітку 2018 року
Про внесення змін та доповнень до
розпорядження
в.о.
голови
райдержадміністрації від 26.01.2018
року № 28 «Про порядок здійснення
роботи щодо запобігання та виявлення
корупції в районній державній
адміністрації у 2018 році»
Про внесення змін до розпису
районного
бюджету
Кілійського
району на 2018 рік
Про внесення змін до розпису
районного
бюджету
Кілійського
району на 2018 рік
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Про надання дозволу громадянам
Бойченко Т. Д., Бойченку Р. А. та
Дубовік Р. А. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Шевченківської сільської
ради Кілійського району Одеської
області (за межами населеного
пункту)
Про надання дозволу громадянці
Замурій Г. М. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Кілійської міської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про затвердження Положення про
відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної
роботи, запобігання та виявлення
корупції апарату Кілійської районної
державної адміністрації

134

19.03.2018

Сирбу С.А.

135

20.03.2018

Мица Л.К.

136

20.03.2018

Хлопіна Т.В.

137

20.03.2018

Хлопіна Т.В.

138

20.03.2018

Козлова С.П.

139

21.03.2018

Ратушний
Е.М.

140

21.03.2018

Ратушний
Е.М.

141

21.03.2018

Бойченко
В.В.

Голова
РДА

39

40

41

42

43
44

45

46

Про внесення змін до розпорядження
в.о. голови Кілійської районної
державної адміністрації Одеської
області від 19 грудня 2017 року № 571
Про внесення змін до розпорядження
голови
райдержадміністрації
від
18.12.2007 року № 860 «Про надання
СВК «Маяк» земельної ділянки із
земель не витребуваних паїв громадян
- членів колишнього КСП «Маяк»
площею 291 га ріллі в оренду для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Кілійської міської ради»
(із
змінами,
внесеними
розпорядженнями голови районної
державної адміністрації від 27.08.2008
року № 434, від 15.09.2011 року
№455, від 18.07.2016 року № 330, від
02.02.2017 року № 68)
Про
організацію
безкоштовного
харчування дітей у закладах загальної
середньої освіти (ЗЗСО), навчальновиховних
комплексах
(НВК)
Кілійського району
Про затвердження плану роботи
Кілійської
районної
державної
адміністрації на II квартал 2018 року
Про
надання
цільової
адресної
допомоги
Про
призначення
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім'ям та субсидії
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних
послуг
в
порядку винятку
Про затвердження Положення про
Управління
соціального
захисту
населення
Кілійської
районної
державної адміністрації
Про надання дозволу громадянкам
Ігнатьєвій К.І. та Григорович О.І. на
розробку технічної документації із
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) на території
Десантненської
сільської
ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населених пунктів)

142

23.03.2018

Николенко
Я.М.

Голова
РДА

143

23.03.2018

Ратушний
Е.М.

Голова
РДА

144

23.03.2018

Мергут С.І.

Голова
РДА

145

23.03.2018

Кочерженко
О.О.

146

23.03.2018

147

26.03.2018

Петренко
І.Г.
Бондаренко
Ю.Г.

148

26.03.2018

Пашкіна
Г.П.

149

26.03.2018

Волкова Т.В.

Дамаскін
М.В.,
Трясцина В.П.

Голова
РДА
Голова
РДА

47

48

49

50

51
52

53

54

55

Про надання дозволу гр. Новікову В.
А. на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва на території Мирнівської
сільської ради за межами населеного
пункту
Про призначення Воробйової Наталії
Леонідівни
опікуном
Чуланова
Даніїла Романовича, 30.10.2008 року
народження
Про
затвердження
технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення)
меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості)
Васильєву
Миколі
Калиновичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Мирнівської сільської
ради Кілійського району Одеської
області (за межами населеного
пункту)
Про проведення в районі у 2018 році І
та II етапу щорічного обласного
конкурсу «Сільські, селищні ради та
об'єднані
громади
найкращого
благоустрою»
Про
затвердження
паспорту
бюджетної програми на 2018 рік
Про внесення змін до розпису
районного
бюджету
Кілійського
району на 2018 рік
Про внесення змін до розпису
районного
бюджету
Кілійського
району на 2018 рік
Про розробку детального плану
території
земельної
ділянки
в
адміністративних межах Приморської
сільської ради Кілійського району
Одеської
області
(за
межами
населеного
пункту)
для
індивідуального дачного будівництва
Про
організацію
чергування
працівників райдержадміністрації у
святкові дні квітня 2018 року

150

26.03.2018

Ратушний
Е.М.

151

26.03.2018

Петрова
О.М.

152

26.03.2018

Ратушний
Е.М.

153

27.03.2018

Колесниченко Голова
Н.П.
РДА

154

27.03.2018

Козлова С.П.

155

27.03.2018

Хлопіна Т.В.

156

28.03.2018

Хлопіна Т.В.

157

28.03.2018

Скопкін С.І.

158

28.03.2018

Даниленко
Г.І.

Голова
РДА

Голова
РДА

56

57

Про затвердження Положення про
відділ культури, національностей і
релігій Кілійської районної державної
адміністрації в новій редакції
Про надання дозволу Старішу
Володимиру Івановичу та Старіш
Домніні Василівні оформити договір
дарування 1/2 частини житлового
будинку за адресою: м. Кілія, вул.
Севастопольська, 123, який належить
їм на правах приватної спільної
часткової власності в рівних долях на
ім’я Старіша Дмитра Володимировича

159

30.03.2018

Опаріна Л.Ф. Голова
РДА

160

30.03.2018

Юрінова О.С.

