ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ЗА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ
№
1
1.

2.
3.

4.

5.

Зміст документа
2
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність гр.
Кравець Валерію Васильовичу та
Кравець Катерині Григорівні для
індивідуального дачного будівництва
за адресою : Приморська сільська рада
(за межами населеного пункту),
Кілійський район, Одеська область
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
Про надання дозволу громадянці
Захарченко В.Д. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
05.05.2016 року № 218 «Про надання
дозволу СВК «Єнікіой» на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
із земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних ділянок
на території Новоселівської сільської
ради Кілійського району Одеської
області за межами населеного пункту»
(із внесеними змінами до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.07.2016
року № 323)
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Влас Олені Іванівні для
ведення товарного
сільськогосподарського виробництва

№
3
39

Дата
4
01.02.2018

Виконавець
5
Волкова Т.В.

40

01.02.2018

Козлова С.П.

41

06.02.2018

Волкова Т.В.

42

06.02.2018

Волкова Т.В.

43

06.02.2018

Волкова Т.В.

Контроль
6

6.

7.

8.

9

10

на території Старотроянівської
сільської ради Кілійського району
Одеської області (за межами
населеного пункту)
Про надання згоди Гранковській Ірині
Василівні на прийняття в дар на ім’я
малолітніх дітей Гранковської
Марини Олександрівни, 02.07.2004
р.н. та Гранковського Віталія
Олександровича, 23.11.2007 р.н., 2/5
частин житлового будинку та 2/5
частин земельної ділянки за адресою:
Кілійський район, с.Шевченкове, вул.
Шевченко, 46, які належать їх матері
Гранковській Ірині Василівні на
правах приватної власності, та про
надання згоди неповнолітнім
Гранковській Інні Олександрівні,
05.12.2000 р.н., та Гранковському
Костянтину Олександровичу,
16.10.2002 р.н., на прийняття в дар та
підписання договору дарування 2/5
частин житлового будинку за 2/5
частин земельної ділянки за адресою:
Кілійський район, с.Шевченкове, вул.
Шевченко, 46, за згодою матері
Про звільнення Чеботар Анжели
Степанівни від виконання обов’язків
опікуна, піклувальника Чеботаря
Богдана Вадимовича, 22.02.2010 р.н.,
та Чеботар Розаліни Вадимівни,
13.06.2002 р.н.
Про призначення Чеботар Зінаїди
Миколаївни опікуном,
піклувальником Чеботаря Богдана
Вадимовича, 22.02.2010 року
народження, та Чеботар Розаліни
Вадимівни, 13.06.2002 року
народження
Про влаштування Щуренка Івана
Євгеновича, 07.07.2001 р.н. до
державного закладу на повне
державне забезпечення
Про влаштування Вукур Валентини
Ігорівни, 09.05.2011 року народження,
до державного закладу на повне
державне забезпечення

44

06.02.2018

Юрінова
О.С.

45

06.02.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

46

06.02.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

47

07.02.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

48

07.02.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

11

12

13

14

15

16

17

18

Про затвердження Положення про
службу у справах дітей Кілійської
районної державної адміністрації
Про влаштування малолітнього Кузіка
Максима Андрійовича, 28.01.2018
року народження, до будинку дитини
терміном на шість місяців на повне
державне забезпечення
Про підготовку та відзначення в
Кілійському районі у 2018 році Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
Про затвердження детального плану
території земельної ділянки в
адміністративних межах
Старотроянівської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту) для
розміщення об’єктів дорожнього
господарства-промислового
обладнання, техніки, механізмів,
запасів матеріалів для потреб,
пов’язаних з будівництвом, ремонтом
та утриманням доріг
Про затвердження детального плану
території земельної ділянки в
адміністративних межах Приморської
сільської ради Кілійського району
Одеської області (за межами
населеного пункту) для
індивідуального дачного будівництва
Про проведення перевірки
мобілізаційної готовності
транспортних засобів району,
призначених для передачі військовим
формуванням в період мобілізації та у
воєнний час
Про затвердження Плану основних
заходів цивільного захисту на 2018 рік
в Кілійському районі
Про внесення змін та доповнень до
розпорядження голови Кілійської
районної державної адміністрації від
17.02.2012 р. № 130 «Про
затвердження Інструкції з діловодства
в апараті та структурних підрозділах
Кілійської районної державної
адміністрації»

49

50

07.02.2018

Соколова
О.І.

Голова
РДА

51

09.02.2018

Чебаненко
Н.В.

Голова
РДА

52

09.02.2018

Даниленко
Г.І.

53

09.02.2018

Даниленко
Г.І.

54

12.02.2018

Бойченко
В.В.

55

12.02.2018

Даниленко
Г.І.

56

12.02.2018

Стародубець

Голова
РДА

19

20

21

22

23

Про
влаштування
малолітньої
Батуріної Олени Дмитрівни 09.02.2018
року народження, до будинку дитини
терміном на шість місяців на повне
державне забезпечення
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1372 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. Суворова, 21,
м. Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,0705 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. Миру, 86, м.
Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 1,2523 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. П. Осипенко,
35, м. Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1819 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. Миру, 76, м.
Кілія, Кілійський район, Одеська
область

57

15.02.2018

Соколова
О.І.

58

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

59

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

60

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

61

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

Голова
РДА

24

25

26

27

28

29

Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1406 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. Миру, 13, м.
Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 0,1447 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти за адресою: вул. Миру, 25-27, м.
Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею
0,6206 га в постійне користування із
земель державної власності для
розміщення і обслуговування будівель
закладу освіти за адресою: вул. Миру,
6, м. Кілія, Кілійський район, Одеська
область
Про надання дозволу державному
навчальному закладу «Кілійський
професійний ліцей» на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки площею 6,6280 га в
постійне користування із земель
державної власності для розміщення і
обслуговування будівель закладу
освіти на території Кілійської міської
ради Одеської області (за межами
населеного пункту)
Про внесення змін до розпису
районного
бюджету
Кілійського
району на 2018 рік
Про призначення державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям та субсидії

62

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

63

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

64

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

65

16.02.2018

Ратушний
Е.М.

66

19.02.2018

Хлопіна Т.В.

67

19.02.2018

Бондаренко
Ю.Г.

Голова
РДА

30

31

32

33

для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг в
порядку винятку
Про призначення державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям та субсидії
для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг в
порядку винятку
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Костенко Вірі
Федорівні для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Кілійської міської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
07.02.2007 року № 100 «Про надання
ДП «Агрофірма «Рута» земельних
ділянок земель невитребуваних паїв
громадян-членів колишнього КСП ім.
Кутузова загальною площею 102,96 га
ріллі в оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Дмитрівської сільської
ради» (із змінами, внесеними
розпорядженням голови
райдержадміністрації від 10.04.2017
року № 191)
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
05.11.2004 року № 663 «Про надання
дочірньому підприємству «Агрофірма
«Рута» земельної ділянки
невитребуваних паїв громадян членів
колишнього КСП ім. Мічуріна в
оренду для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Десантненської сільської
ради» (із змінами, внесеними
розпорядженням голови
райдержадміністрації від 25.11.2016
року № 518 та розпорядженням
голови райдержадміністрації від
10.04.2017 року № 192)

68

19.02.2018

Бондаренко
Ю.Г.

69

19.02.2018

Волкова Т.В.

70

19.02.2018

Волкова Т.В.

71

19.02.2018

Волкова Т.В.

Голова
РДА

34

35

36

37
38

39
40

Про внесення доповнень в додаток 1
72
до розпорядження голови Кілійської
районної державної адміністрації від
05.01.2017 року № 05 « Про
затвердження положень про
структурні підрозділи Кілійської
районної державної адміністрації»
Про утворення комісії для проведення 73дск
перевірки стану придатності
службового приміщення (кабінет № )
районної державної адміністрації
для проведення конкретних видів
секретних робіт
Про затвердження оновленого складу 74дск
експертної комісії з проведення
експертизи цінності документів
райдержадміністрації
Про проведення періодичних
75
медичних оглядів у 2018 році
76
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
05.05.2016 року № 218 «Про надання
дозволу СВК «Єнікіой» на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
із земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних ділянок
на території Новоселівської сільської
ради Кілійського району Одеської
області за межами населеного пункту»
(із внесеними змінами до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.07.2016
року № 323 та до розпорядження
голови райдержадміністрації від
06.02.2018 року № 42)
77
Про надання цільової адресної
допомоги
Про затвердження структури та
78
граничної чисельності працівників
структурних підрозділів Кілійської
районної державної адміністрації

19.02.2018

Богомазова
І.О.

19.02.2018

Бойченко
В.В.

19.02.2018

Бойченко
В.В.

19.02.2018

Даниленко
Голова
Г.І.
РДА
Волкова Т.В. Голова
РДА

19.02.2018

19.02.2018
19.02.2018

Петренко
І.Г.
Богомазова
І.О.

Голова
РДА
Голова
РДА

41

42

43

44

45

46

47

Про упорядкування структури
79
Кілійської районної державної
адміністрації
Про проведення Турніру з футболу
80/05
серед молоді на Кубок голів районної
-РР
ради та райдержадміністрації на 2018
рік
Про надання дозволу громадянці
81
Тарасенко О. А. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва із
земель державної власності за межами
населеного пункту на території
Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянину
82
Рослякову Є. Є. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянину
83
Раздорожному С. В. на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального дачного
будівництва із земель державної
власності за межами населеного
пункту на території Приморської
сільської ради Кілійського району
Одеської області
Про надання дозволу громадянці
84
Погребняк К. М. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянину
85
Максименку В. М. на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального дачного

19.02.2018

Богомазова
О.І.

Голова
РДА

20.02.2018

Колесниченко Голова
Н.П.
РДА

22.02.2018

Ратушний
Е.М.

22.02.2018

Ратушний
Е.М.

22.02.2018

Ратушний
Е.М.

22.02.2018

Ратушний
Е.М.

22.02.2018

Ратушний
Е.М.

48

49

50

51

52

будівництва із земель державної
власності за межами населеного
пункту на території Приморської
сільської ради Кілійського району
Одеської області
Про надання дозволу громадянину
Заярченку Р. І. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянці
Залецькій О. І. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянину
Єфімову О. П. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянці
Верніченко В. Д. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кенійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянці
Бумбу Г. В. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
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22.02.2018

Ратушний
Е.М.
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22.02.2018

Ратушний
Е.М.
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22.02.2018

Ратушний
Е.М.
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22.02.2018

Ратушний
Е.М.
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22.02.2018

Ратушний
Е.М.

53

54

55

56

57

території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянину
Шумиводі І. М. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального дачного будівництва
із земель державної власності за
межами населеного пункту на
території Приморської сільської ради
Кілійського району Одеської області
Про надання дозволу громадянці
Аністратенко С.В. на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на території
Шевченківської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населених пунктів)
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка передається Зенченку
Геннадію Сергійовичу для ведення
товарного сільськогосподарського
виробництва за адресою: Мирнівська
сільська рада (за межами населеного
пункту), Кілійський район, Одеська
область
Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) гр. Кучерявій Тетяні
Михайлівні для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
на території Десантненської 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), яка передається Биковій
Валентині Іванівні для ведення

91

22.02.2018

Ратушний
Е.М.
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22.02.2018

Волкова Т.В.
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23.02.2018

Волкова Т.В.
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23.02.2018

Волкова Т.В.
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23.02.2018

Волкова Т.В.
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59

60

61

62

63

товарного сільськогосподарського
виробництва за адресою:
Старотроянівська сільська рада (за
межами населеного пункту),
Кілійський район, Одеська область
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
05.02.2015 року № 49 «Про надання
дозволу СВК «Лад -Агро» на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для
ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
із земель невитребуваних
(нерозподілених) земельних ділянок
на території Шевченківської сільської
ради за межами населених пунктів» із
змінами, внесеними розпорядженням
голови райдержадміністрації від
25.02.2015 року № 63
Про надання дозволу громадянину
Воронєвському В.В. на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення )
меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на території
Шевченківської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населених пунктів)
Про організацію чергування
працівників райдержадміністрації у
святкові дні березня 2018 року.
Про упорядкування структури
Кілійської районної державної
адміністрації
Про перенесення робочих днів у 2018
році в Кілійській районній державній
адміністрації
Про надання дозволу громадянину
Талпі П.П. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на території
Десантненської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населених пунктів)
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Волкова Т.В.
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Волкова Т.В.
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26.02.2018

Даниленко
Г.І.
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Богомазова
О.І.
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27.02.2018

Іванова Т.І.
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Волкова Т.І.

Голова
РДА

64

65

Про надання дозволу громадянці
Сакали Г.П. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на території
Старотроянівської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про надання дозволу громадянину
Шумілову В.В. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) на території Кілійської
міської ради Кілійського району (за
межами населених пунктів)

Начальник відділу
діловодства і контролю
апарату райдержадміністрації
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Волкова Т.І.
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28.02.2018

Волкова Т.В.

Ж.І.Стародубець

