№
1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПЕРЕЛІК РОЗПОРЯДЖЕНЬ
ЗА СІЧЕНЬ 2018 РОКУ
Зміст документа
№
Дата
2
3
4
Про проведення заходів, присвячених
1
04.01.2018
народним традиціям святкування
Різдвяних свят
Про здійснення фінансування
2
04.01.2018
бюджетних установ Вилківської
міської ради
Про призначення субсидії для
3
05.01.2018
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг в
порядку винятку
Про надання дозволу громадянину
4
10.01.2018
Жаману А.В. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на
місцевості) на території
Червоноярської сільської ради
Кілійського району Одеської області
(за межами населеного пункту)
Про надання дозволу громадянину
5
11.01.2018
Кристєву О.І. 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
6
11.01.2018
Рожку С.М. 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)
Про звільнення Іорданової Світлани
7
11.01.2018
Петрівни від виконання обов’язків
піклувальника Щуренка Івана
Євгеновича, 07.07.2001 року
народження
Про утворення робочої групи з
8
12.01.2018
проведення інвентаризації земельних
ділянок сільськогосподарського

Виконавець Контроль
5
6
Опаріна Л.Ф. Голова
РДА
Трясцина
В.П.

Голова
РДА

Бондаренко
Ю.Г.

Голова
РДА

Волкова Т.В.

Волкова Т.В.

Волкова Т.В.

Юрінова
О.С.

Волкова Т.В.

9

10

11

12

13

14

призначення державної власності на
території Кілійського району за
межами населених пунктів
Про затвердження графіку проведення
перевірок актів і доручень Президента
України, розпоряджень та доручень
голів облдержадміністрації і
райдержадміністрації в структурних
підрозділах Кілійської районної
державної адміністрації на І квартал
2018 року
Про роботу з електронними
документами в відділі ведення
Державного реєстру виборців апарату
районної держаної адміністрації
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 затвердження плану заходів,
спрямованих на поліпшення роботи зі
зверненнями громадян до органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в Кілійському районі
на 2018 рік
Про визначення відповідальних осіб,
на яких покладено обов’язки
забезпечення застосування
електронного цифрового підпису в
Кілійській районній державній
адміністрації

9

12.01.2018

Нестеренко
А.П.

10

16.01.2018

Пугачов
М.П.

11

16.01.2018

Хлопіна Т.В.

12

16.01.2018

Хлопіна Т.В.

13

16.01.2018

Яцків О.С.

Трясцина
В.П.

14

16.01.2018

Албул О.В.

Голова
РДА

15

Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

15

16.01.2018

Козлова С.П.

16

Про затвердження графіку особистого
прийому осіб, які потребують
безоплатної первинної правової
допомоги, керівниками структурних
підрозділів Кілійської районної
державної адміністрації на 2018 рік
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
10.06.2005 року № 341«Про надання
СВК «Лад -Агро» земельної ділянки
площею 48 га ріллі в оренду для
ведення товарного
сільськогосподарського виробництва
із земель невитребуваних паїв

16

16.01.2018

Сипко Т.М.

17

17.01.2018

Волкова Т.В.

17

Трясцина
В.П.

Трясцина
В.П.

18

19
20

21

22

23

24

25
26

27

громадян-членів колишнього КСП
«Трудове» на території Трудівської
сільської ради»
Про створення комісії з питання
передачі комплексу будівель та
споруд (місто Кілія, вул. Гагаріна,
будинок 58)
Про відзначення у Кілійському районі
Дня Соборності України
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
06.08.2007 року № 577 «Про надання
громадянам села Приморського у
власність земельних ділянок для
ведення особистих селянських
господарств із земель
сільськогосподарського призначення,
що перебувають у запасі на території
Приморської сільської ради»
Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян в райдержадміністрації та
органах місцевого самоврядування
району за 2017 рік
Про стан виконавської дисципліни та
хід виконання актів і доручень
Президента України структурними
підрозділами районної державної
адміністрації за 2017 рік
Про підсумки роботи щодо виконання
Закону України «Про запобігання
корупції» в районі протягом 2017 року
Про підсумки ведення військовооблікової роботи в Кілійському районі
в 2017 році та заходи щодо
подальшого вдосконалення її
організації та ведення в 2018 році
Про стан озимих культур, посіяних
під урожай 2018 року в Кілійському
районі
Про внесення змін до розпису
районного бюджету Кілійського
району на 2018 рік
Про втрату чинності розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації від 28.05.2012 року №
350 «Про надання дозволу гр. Вакар
Н.І.
на
розроблення
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельних ділянок у довгострокову

18

18.01.2018

Сипко Т.М.

19

18.01.2018

Голова
РДА

20

24.01.2018

Кочерженко
О.О.
Ратушний
Е.М.

21

25.01.2018

Яцків О.В.

Трясцина
В.П.

22

25.01.2018

Нестеренко
А.П.

Трясцина
В.П.

23

25.01.2018

Бойченко
В.В.

Голова
РДА

24

25.01.2018

Бойченко
В.В.

Голова
РДА

25

25.01.2018

Переверзєва
Т.Л.

Голова
РДА

26

25.01.2018

Хлопіна Т.В.

27

25.01.2017

Волкова Т.В.

28

29

30

31

32
33

34

35

36

37

оренду строком на 49 років для
сінокосіння та випасання худоби із
земель, що перебувають в державній
власності за межами населеного
пункту на території Старотроянівської
сільської ради» та розпорядження
голови
районної
державної
адміністрації від 16.09.2016 року №
407 про внесення змін до відповідного
розпорядження
голови
районної
державної адміністрації
Про порядок здійснення роботи щодо
запобігання та виявлення корупції в
районній державній адміністрації у
2018 році
Про виділення грошових коштів для
проведення II (районного) етапу
Всеукраїнського фестивалю конкурсу «Молодь обирає здоров’я»
Про створення робочої групи щодо
участі у Конкурсі проектів з розвитку
первинної медичної допомоги
Про внесення змін до розпису
районного бюджету Кілійського
району на 2018 рік
Про проведення районного конкурсу
«Жінка року-2017»
Про надання статусу дитини-сироти
Слукіній Катерині Іванівні, 06.12.2006
року народження
Про надання статусу дитини-сироти
Слукіній Світлані Іванівні. 27.07.2011
року народження
Про надання Букур Валентині
Ігорівні, 09.05.2011 року народження,
статус дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про надання Букур Анастасії Ігорівні,
04.09.2007 року народження, статус
дитини, позбавленої батьківського
піклування
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)

28

26.01.2018

Мица Л.М.

Голова
РДА

29

26.01.2018

Сирбу С.А.

Голова
РДА

30

26.01.2018

Трясцина
В.П.

Голова
РДА

31

29.01.2018

Хлопіна Т.В.

32

29.01.2018

Сирбу С.А.

33

29.01.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА
Голова
РДА

34

29.01.2018

Юрінова
О.С.

Голова
РДА

35

29.01.2018

Юрінова
О.С.

36

29.01.2018

Юрінова
О.С.

37

31.01.2018

Волкова Т.В.

38

Про видачу дубліката сертифікату на
право на земельну частку (пай)

38

31.01.2018

Ратушний
Е.М.

