ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у г р у д н і 2008 року
№
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Назва розпорядження
2
Про виділення коштів на районну Програму розвитку малого підприємництва у Криничанському
районі на 2007-2008 роки
Про проведення акції «Даруймо радість дітям» та
придбання новорічних подарунків дітям незахищених категорій району
Про проведення районних спортивних змагань у
грудні 2008 року
Про порядок використання у 2008 році субвенції
з обласного бюджету на придбання, реконструкцію
і облаштування приміщень для дитячих будинків
сімейного типу
Про продовження терміну дії розпорядження голови райдержадміністрації від 25 липня 2007 року
№ 570-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських
будівель та споруд»
Щодо забезпечення впровадження заходів з підвищення ефективності використання бюджетних
коштів
Про внесення змін до рішення районної ради від
1 лютого 2008 року № 7-16/У «Про районний
бюджет на 2008 рік» (з урахуванням внесених
змін)
Про підготовку та проведення першого туру
районного конкурсу «Світоч Придніпров’я-2008»
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Зоря»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Звольській Надії Мартинівні
Про продовження терміну дії розпорядження голови райдержадміністрації від 13 вересня 2007 року
№ 654-р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у
розмірі земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Зоря», виготовлення та видачу державних актів на
право власності на землю громадянам»
Про преміювання начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
Про придбання приміщення для дитячого будинку
сімейного типу
Про зміни до річного розпису асигнувань по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про підготовку і проведення приписки громадян
1992 року народження та старшого віку до призовної
дільниці Криничанського району

Індекс
3

Дата
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Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність Пєчковській Валентині
Тарасівні
Про зміни до річного розпису асигнувань по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про розірвання договору оренди земельної ділянки
за згодою сторін
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Дружба»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Марковій Євдокії Семенівні
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 11 липня 2008 року № 453р-08 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки на умовах викупу для комерційного
використання»
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
сертифіката на право на земельну частку (пай),
виданого на ім’я Голубця Василя Васильовича
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю Ніколаєвій
Любові Анатоліївні
Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність Бордунос Дорі Леонідівні
Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність Івановій Наталії
Вікторівні
Про розірвання договору оренди земельної ділянки
за згодою сторін
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування на земельну ділянку
управлінню ДАІ УМВС України у Дніпропетровській
області для обслуговування будівлі та споруди
стаціонарного посту ДАІ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування на земельну ділянку
управлінню ДАІ УМВС України у Дніпропетровській
області для обслуговування адміністративних
будівель
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Маяк»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Хоменко Олені Леонідівні
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою
щодо
інвентаризації
земельної
ділянки для промислового використання
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Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою
щодо
інвентаризації
земельної
ділянки для промислового використання
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 16 серпня 2005 року №
497-р-05 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Маяк», виготовлення та видачу державних актів
на право власності на землю громадянам»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 6 вересня 2007 року №
633-р-07 «Про розробку проекту землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельної ділянки у власність Журавель Валентині Михайлівні»
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки
для обслуговування господарських будівель та
споруд
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю Борбелю Миколі
Міклошевичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Бєсєдіній Любові Антонівні
Про розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність Совпенко Оксані
Володимирівні
Про вилучення земельної ділянки
Про надання дозволу на укладення договору
оренди земельної ділянки
Про надання дозволу на укладення договору
оренди земельної ділянки
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування нежитлової будівлі
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 17 квітня 2007 року № 294р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «За
мир», виготовлення та видачу державних актів на
право власності на землю громадянам»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Сотник Олександрі
Дем’янівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
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земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю Зірченку Леоніду
Володимировичу
Про забезпечення належного порядку в Криничанському районі у святкові та вихідні дні 1-7 січня
2009 року
Про введення обмеженого доступу до приміщення
відділу ведення Державного реєстру виборців
райдержадміністрації
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування господарських будівель
та споруд
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства Збаранській
Людмилі Миколаївні
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) членам фермерського господарства
«Свіл»
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування та експлуатації господарських будівель та
споруд
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Маяк»,
виготовлення та видачу державних актів на право
власності на землю громадянам
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19 березня 2008 року №
162-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Маяк»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Паначовій Ользі Григорівні»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 14 грудня 2007 року №
892-р-07 «Про впорядкування структури районної
державної адміністрації»
Про затвердження Положення про пункт видачі
засобів індивідуального захисту
Про
організацію роботи щодо
підвищення
кваліфікації державних службовців за обласною
програмою у 2009 році
Про заходи
щодо проведення свята Святого
Миколая, новорічних та різдвяних свят
Про надання дозволу на розробку технічної
документації по встановленню меж в натурі (на
місцевості) земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Рассвєт»,
виготовлення та видачу державних актів на право
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власності на землю громадянам
Про надання дозволу на розробку технічної
документації по встановленню меж в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Рассвєт»,
виготовлення та видачу держав-ного акта на право
власності на землю Бразі Леоніду Григоровичу
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 20 лютого 2006 року №
162-р-06 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок громадянам»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 12 грудня 2007 року № 888-р07 «Про бронювання в 2008 році на підприємствах,
в організаціях та установах робочих місць для
працевлаштування
громадян,
які потребують
соціального захисту»
Про бронювання в 2009 році на підприємствах, в
організаціях та установах робочих місць для
працевлаштування
громадян,
які потребують
соціального захисту
Про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт у 2009 році
Про встановлення малолітній Ашвіловій Олександрі
Юріївні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Про припинення права власності на земельну ділянку
Про припинення права власності на земельну ділянку
Про надання матеріальної допомоги
Про нагородження Грамотою голови Криничанської
районної державної адміністрації
Про введення посад районної державної адміністрації
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про відзначення працівників Криничанського
району електричних мереж
Про зміни до річного розпису асигнувань по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки Фесуну Віктору
Васильовичу в оренду для створення та ведення
фермерського господарства
Про преміювання начальника управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для
ведення фермерського господарства
Про преміювання начальника служби у справах
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№ 807-р-08

19.12.2008

№ 808-р-08

19.12.2008

№ 809-р-08

19.12.2008

№ 810-р-08

22.12.2008

№ 811-р-08

22.12.2008

№ 812-р-08

22.12.2008

№ 813-р-08

22.12.2008

№ 814-р-08
№ 815-р-08

22.12.2008
23.12.2008

78
79
80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97

дітей райдержадміністрації
Про преміювання начальника архівного відділу
райдержадміністрації
Про виведення зі складу колегії Фоміна О.М.
Про встановлення малолітньому Ігнатенку Віджаю
Сергійовичу статусу дитини, позбавленої батьківського піклування
Про заохочувальні відзнаки
Про зміни до річного розпису асигнувань по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про влаштування малолітнього Ігнатенка Віджая
Сергійовича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про зміни до річного розпису асигнувань по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про розробку проекту землеустрою по відведенню у
власність та виділенню в натурі (на місцевості)
земельної ділянки у розмірі земельної частки (паю)
за рішенням суду із земель державної власності
на території Гуляйпільської сільської ради Кубішину
Якову Михайловичу
Про встановлення надбавки за виконання особливо
важливої роботи працівникам райдержадміністрації
Про преміювання голови райдержадміністрації та
його заступників за вересень-жовтень 2008 року
Про преміювання працівників відділів райдержадміністрації за листопад-грудень 2008 року
Про преміювання працівників апарату райдержадміністрації за грудень 2008 року
Про перенесення асигнувань по КПКВ 7741010
«Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській
області»
Про стан забезпечення виконання відділами та
секторами апарату, структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними підрозділами
центральних органів виконавчої влади, виконавчими
комітетами сільських та селищних рад району актів
і доручень Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень і доручень голів
обласної та районної державних адміністрацій,
реагування на запити й звернення народних депутатів
України і депутатів місцевих рад у 2008 році
Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за
2008 рік
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації
Про встановлення ліміту легкових автомобілів
Про використання у 2008 році субвенції з обласного
бюджету на поліпшення матеріально-технічної бази
бюджетних установ
Про відзначення в районі Міжнародного дня
інвалідів

№ 816-р-08
№ 817-р-08

23.12.2008
23.12.2008

№ 818-р-08
№ 819-р-08

23.12.2008
23.12.2008

№ 820-р-08

24.12.2008

№ 821-р-08

24.12.2008

№ 822-р-08

26.12.2008

№ 823-р-08

26.12.2008

№ 824-р-08

26.12.2008

№ 825-р-08

26.12.2008

№ 826-р-08

26.12.2008

№ 827-р-08

26.12.2008

№ 828-р-08

26.12.2008

№ 829-р-08

26.12.2008

№ 830-р-08

26.12.2008

№ 831-р-08

29.12.2008

№ 832-р-08
№ 833-р-08

29.12.2008
29.12.2008

№ 834-р-08

29.12.2008

№ 835-р-08

29.12.2008

98
99

100
101
102
103
104

105
106
107

108

109

110

Про стан мобілізаційної готовності техніки в
районі та заходи щодо його поліпшення
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства Чуприні
Віталію Вікторовичу
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для
ведення фермерського господарства громадянам
Про надання матеріальної допомоги
Про затвердження перспективного плану роботи
Криничанської районної державної адміністрації
на 2009 рік
Про затвердження плану роботи Криничанської
районної державної адміністрації на І квартал
2009 року
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23 липня 2008 року №
465-р-08 «Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від 14 березня 2008
року № 152-р-08 «Про загальні видатки і фонд
оплати праці працівників райдержадміністрації та
її управлінь та відділів»
Про внесення змін до Регламенту Криничанської
районної державної адміністрації
Про затвердження акта державної приймальної
комісії прийняття в експлуатацію об’єкта
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування земельними ділянками під смугою відведення доріг місцевого значення
Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській
області на території Адамівської сільської ради
Криничанського району та надання земельних
ділянок в постійне користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Биківської
сільської ради Криничанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Гуляйпільської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг

№ 836-р-08

29.12.2008

№ 837-р-07

30.12.2008

№ 838-р-08
№ 839-р-08

30.12.2008
30.12.2008

№ 840-р-08

30.12.2008

№ 841-р-08

30.12.2008

№ 842-р-08

30.12.2008

№ 843-р-08

30.12.2008

№ 844-р-08

30.12.2008

№ 845-р-08

30.12.2008

№ 846-р-08

30.12.2008

№ 847-р-08

30.12.2008

111

112

113

114

115

116

місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Дружбівської
сільської ради Криничанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Жовтневої
сільської ради Криничанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Затишнянської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Катеринопільської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Кудашівської
сільської ради Криничанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Маломихайлівської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Покровської
сільської ради Криничанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування

№ 848-р-08

30.12.2008

№ 849-р-08

30.12.2008

№ 850-р-08

30.12.2008

№ 851-р-08

30.12.2008

№ 852-р-08

30.12.2008

№ 853-р-08

30.12.2008

№ 854-р-08

30.12.2008

117

118

119

120

121

122

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Преображенської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Світлогірської сільської ради Криничанського району
та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській
області
на
території
Червоноіванівської сільської ради Криничанського
району та надання земельних ділянок в постійне
користування
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують
право
постійного
користування
земельними ділянками під смугою відведення доріг
місцевого значення Служби автомобільних доріг у
Дніпропетровській області на території Щорської
селищної ради Крини-чанського району та надання
земельних ділянок в постійне користування
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2007 року № 982р-07 «Про розробку технічної документації зі
складання державного акта на право власності на
земельну
ділянку
для
ведення
особистого
селянського господарства»
Про встановлення посадових окладів

№ 855-р-08

30.12.2008

№ 856-р-08

30.12.2008

№ 857-р-08

30.12.2008

№ 858-р-08

30.12.2008

№ 859-р-08
№ 860-р-08

30.12.2008
30.12.2008

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у с і ч н і 2009 року
№
з/п
1
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Назва розпорядження
2
Про затвердження коефіцієнтів та фінансових
нормативів для розподілу обсягу між-бюджетних
трансфертів, видатків на захищенні статті та
нерозподіленого резерву
Про встановлення малолітній Нікітіній Наталії
Сергіївні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про встановлення малолітньому Нікітіну Валентину
Сергійовичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про встановлення малолітньому Нікітіну Віктору
Сергійовичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на право
власності на земельну ділянку (пай) згідно рішення Криничанського районного суду Дніпропетровської області гр. Кравцовій Вікторії Борисівні на
території Новоселівської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на право
власності на земельну ділянку (пай) згідно рішення
Криничанського районного суду Дніпропетровської
області гр. Задорожній Олені Михайлівні на
території Новоселівської сільської ради
Про режим роботи Криничанської районної
державної адміністрації
Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення
громадян в Криничанській райдержадміністрації
Про влаштування малолітньої Нікітіної Наталії
Сергіївни до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про влаштування малолітнього Нікітіна Валентина
Сергійовича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про влаштування малолітнього Нікітіна Віктора
Сергійовича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про затвердження Положення про юридичний відділ
Криничанської районної державної адміністрації
Про затвердження Положення про відділ з питань
надзвичайних ситуацій Криничанської районної
державної адміністрації
Про завдання щодо розробки заходів з підготовки
об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери району до роботи в осінньозимовий період 2009/2010 року та створення
районного штабу

Індекс
3

Дата
4

№ 1-р-09

08.01.2009

№ 2-р-09

13.01.2009

№ 3-р-09

13.01.2009

№ 4-р-09

13.01.2009

№ 5-р-09

19.01.2009

№ 6-р-09

19.01.2009

№ 7-р-09

21.01.2009

№ 8-р-09

22.01.2009

№ 9-р-09

23.01.2009

№ 10-р-09

23.01.2009

№ 11-р-09

23.01.2009

№ 12-р-09

23.01.2009

№ 13-р-09

23.01.2009

№ 14-р-09

23.01.2009

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для
ведення особистого селянського господарства на
території Покровської сільської ради
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Зоря», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Станішевському
Володимиру Васильовичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Зоря», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Повх Надії Сергіївні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «За мир»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Кваші Альоні Валеріївні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Андрійчук Любові Петрівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Табацькій Людмилі Федорівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Аврора»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Мороз Валентині Єгорівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
Агрофірмі «Славутич», виготовлення та видачу
державного акта на право власності на землю
Катріченку Олександру Івановичу
Про розробку проекту землеустрою по відведенню у
власність та виділенню в натурі (на місцевості)
земельної ділянки у розмірі земельної частки
(паю) за рішенням суду із земель державної
власності на території Гуляйпільської сільської
ради Нєжинцю Федіру Харлантійовичу
Про розробку проекту землеустрою по відведенню у
власність та виділенню в натурі (на місцевості)
земельної ділянки у розмірі земельної частки
(паю) за рішенням суду із земель державної
власності на території Гуляйпільської сільської
ради Малій Валентині Семенівні
Про розірвання договору оренди земельної
ділянки
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
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23.01.2009
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у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Правда»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Наумович Марії Іванівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по
колишньому КСП «Росія»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Сачину Григорію Івановичу
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 4 жовтня 2007 року № 429р-07 «Про розробку проекту землеустрою по відведенню у власність та виділенню в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Дніпро» за
рішенням суду із земель державної власності на
території Гуляйпільської сільської ради Мотузу
Івану Петровичу»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Південне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Бойко Любові Олександрівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки
(паю)
по
колишньому КСП «Зоря»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Мамрак Валентині Петрівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
Агрофірмі «Славутич», виготовлення та видачу
державного акта на право власності на землю
Пугач Вікторії Миколаївні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки
(паю)
по
колишньому КСП «Зоря»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Молчанову Сергію Івановичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення та видачу державних
актів на право власності на землю громадянам
Про надання доручення заступнику голови
райдержадміністрації
Про зміни до тимчасового розпису видатків
загального фонду по КПКВ 7741010 «Здійснення
виконавчої влади у Дніпропетровській області»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 13 квітня 2007 року №
283-р-07 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок у власність громадянам»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду Аваляну
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Артаку Людвіковичу для обслуговування комплексу
господарчих будівель та споруд на території
Української сільської ради
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Рубін», виготовлення та видачу державних актів
на право власності на землю громадянам
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 26 липня 2007
року № 572-р-07 «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки для випасання худоби»
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання державного акта на право
власності на земельну ділянку (пай) згідно рішення
Криничанського районного суду Дніпропетровської
області гр. Мальованій Ользі Костянтинівні на
території Новоселівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 5 квітня 2005 року № 238-р-05
«Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення і видачу державних
актів на право власності на землю громадянам»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року №
804-р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної
частки (паю) по колишньому КСП
Агрофірмі «Славутич», виготовлення і видачу
державного акта на право власності на землю
Кузьменко Надії Миколаївні»
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Маяк», виготовлення та видачу державного акта
на
право
власності на
землю Литвиненку
Олександру Миколайовичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Родіна»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Овчаренко Надії Демидівні
Про внесення змін до деяких розпоряджень
голови райдержадміністрації
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Прогрес»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Голубцю Василю Васильовичу
Про стан кадрової роботи в Криничанській
райдержадміністрації за 2008 рік
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ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у л ю т о м у 2009 року
№
з/п
1
1
2
3
4

5

6
7
8

9

10
11
12
13

Назва розпорядження
2
Про підсумки соціально-економічного розвитку
району за 12 місяців 2008 року
Про погодження проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2009 рік
Про схвалення проекту рішення районної ради
«Про районний бюджет на 2009 рік»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 серпня 2005 року № 487р-05 «Про затвердження нового складу районної
комісії з безпеки дорожнього руху та екологічної
безпеки транспортних засобів при Криничанській
райдержадміністрації»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 5 березня 2008 року № 134-р08 «Про утворення координаційної ради при Криничанській райдержадміністрації з питань усунення
передумов злочинності і подальшого зміцнення
законності та правопорядку»
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про відзначення працівників Криничанського
управління юстиції
Про затвердження заходів з підготовки об’єктів
житлово-комунального господарства та соціальної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
200-2010 років
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Фортерра»
для будівництва та обслуговування Дружбівського
логістичного комплексу по зберіганню господарських товарів на території Дружбівської сільської
ради
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади в
Дніпропетровській області»
Про створення районної комісії з питань захисту
прав дитини
Про встановлення малолітньому Євенко Віктору
Володимировичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 вересня 2008 року № 541р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю Колесніку

Індекс
3

Дата
4
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№ 51-р-09
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№ 54-р-09
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№ 55-р-09
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№ 56-р-09

09.02.2009
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09.02.2009
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09.02.2009
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09.02.2009

14
15
16

17

18

19
20
21
22
23

24

25
26

27

28

Сергію Дмитровичу»
Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації по відновленню меж земельної ділянки
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо надання в постійне користування
земельних ділянок для обслуговування виробничих
об’єктів
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність членам
фермерського господарства «АСВ-Агро» для ведення
фермерського господарства
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Правда»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Хомутенко Світлані Вікторівні
Про
влаштування
малолітньої
Ашвілової
Олександри Юріївни до інтернатного закладу на
повне державне утримання
Про затвердження Інструкції з діловодства у
Криничанській районній державній адміністрації
Про направлення Руднєва В.І. та Волобуєву Н.О. в
Міжнародний дитячий центр «Артек» на І зміну
2009 року
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 30 серпня 2006 року №
659-р-06 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок у власність громадянам»
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки
зі зміною цільового призначення для будівництва
артизіанської свердловини (спеціального водокористування) питної води для забезпечення жителів
Про встановлення
неповнолітньому
Циганку
Сергію Юрійовичу статусу дитини-сироти
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 21 січня 2006 року № 78-р-06
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування та експлуатації
господарських будівель і споруд»
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 28 квітня 2007
року № 326-р-07 «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки для обслуговування
господарських будівель і споруд»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної част-
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09.02.2009

№ 62-р-09

09.02.2009

№ 63-р-09

09.02.2009

№ 64-р-09

09.02.2009

№ 65-р-09

09.02.2009

№ 66-р-09

09.02.2009

№ 67-р-09

10.02.2009

№ 68-р-09

18.02.2009

№ 69-р-09

19.02.2009

№ 70-р-09

19.02.2009

№ 71-р-09

23.02.2009

№ 72-р-09

23.02.2009

№ 73-р-09

23.02.2009

№ 74-р-09

23.02.2009

29
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31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41

ки (паю) по колишньому КСП «Рассвет», виготовлення та видачу державного акта на право власності
на земельну ділянку Павлюк Інні Вікторівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Рассвет», виготовлення та видачу державного акта на право
влас-ності на земельну ділянку Смик Катерині
Вікторівні
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування земельною ділянкою
для обслуговування існуючих будівель і споруд
Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення на території Криничанської селищної ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 липня 2003 року № 428-р
«Про передачу земельних ділянок в оренду»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 липня 2003 року № 428р «Про передачу земельних ділянок в оренду»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 липня 2003 року № 428р «Про передачу земельних ділянок в оренду»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 липня 2003 року № 428р «Про передачу земельних ділянок в оренду»
Про надання згоди на одержання права власності
на земельну ділянку
Про надання згоди на одержання права власності
на земельну ділянку
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Родіна»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності
на
земельну
ділянку
Бондарцю
Володимиру Йосиповичу
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2008 року №
833-р-08 «Про встановлення ліміту легкових
автомобілів»
Про стан реалізації в районі завдань, визначених
актами Президента України з питань стратегії і
розвитку пенсійної системи за 2008 рік
Про підсумки виконання бюджету районі та
районного бюджету за 2008 рік
Про стан виконання районної комплексної
програми профілактики злочинності на 2006-2010
роки та завдання щодо поліпшення криміногенної
ситуації на території району у 2009 році

№ 75-р-09

23.02.2009

№ 76-р-09

23.02.2009

№ 77-р-09

24.02.2009

№ 78-р-09

24.02.2009

№ 79-р-09

24.02.2009

№ 80-р-09

24.02.2009

№ 81-р-09

24.02.2009

№ 82-р-09

24.02.2009

№ 83-р-09

24.02.2009

№ 84-р-09

24.02.2009

№ 85-р-09

24.02.2009

№ 86-р-09

27.02.2009

№ 87-р-09

27.02.2009

№ 88-р-09

27.02.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у б е р е з н і 2009 року
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назва розпорядження
2
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 4 червня 2007
року № 428-р-07 «Про розробку
проектів
землеустрою по відведенню в натурі (на місцевості)
земельних ділянок у власність громадянам»
Про внесення доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19 травня 2004 року №
337-р-04 «Про передачу земельної ділянки водного
фонду в оренду для рибогосподарських потреб»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства Ларченку
Олексію Володимировичу
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
для
ведення особистого селянського господарства
Литвиненку Івану Івановичу
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
для
ведення особистого селянського господарства
Литвиненку Олексію Івановичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Південне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Лозовській Наталії
Олексіївні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Правда»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності
на
земельну
ділянку
Ушановій
Валентині Іванівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Південне»,
виготовлення та видачу державних актів на право
власності на земельну ділянку громадянам
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Агроцех»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Прасенко Ніні
Іванівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Українка»,
виготовлення та видачу державного акта на право

Індекс
3

Дата
4

№ 89-р-09

04.03.2009

№ 90-р-09

04.03.2009

№ 91-р-09

04.03.2009

№ 92-р-09

04.03.2009

№ 93-р-09

04.03.2009

№ 94-р-09

04.03.2009

№ 95-р-09

04.03.2009

№ 96-р-09

04.03.2009

№ 97-р-09

04.03.2009
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12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26
27

власності на земельну ділянку Лебедєвій Наталії
Іванівні
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 20 лютого 2008
року № 70-р-08 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельної ділянки
у розмірі земельної частки (паю) по колишньому
КСП «Вільне», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю Бондарчук
Людмилі Михайлівні»
Про втрату чинності розпорядження голови райдержадміністрації від 2 квітня 2008 року № 183-р-08
«Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право власності на землю,
виданого на ім’я Троценка Миколи Івановича»
Про відзначення в районі Міжнародного жіночого
дня - 8 Березня
Про втрату чинності деяких розпоряджень голови
райдержадміністрації
Про проведення акції «Діти вулиці»
Про підготовку та черговий призов громадян району
1984-1991 років народження на строкову військову
службу у квітні-травні 2009 року
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації
Про проведення перевірки умов утримання та виховання дітей, які виховуються в сім’ях опікунів
Про утворення адміністративної комісії при
Криничанській районній державній адміністрації
Про направлення Ганчука О.С. в Міжнародний
дитячий центр «Артек» на ІІ зміну 2009 року
Про направлення Позивая М.І. в ДП УДЦ
«Молода гвардія» на ІІ зміну 2009 року
Про визначення доступності до послуг транспортного обслуговування населених пунктів на території
Криничанського району для працевлаштування
незайнятого населення району
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року №
958-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню земельної ділянки в
оренду Федоренку Миколі Степановичу»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року №
957-р-07 «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою по відведенню земельної
ділянки в оренду Булашенко Ользі Миколаївні»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року №
961-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування господарського двору»
Про вдосконалення взаємодії у повсякденній
діяльності та при загрозі або виникненні
надзвичайних ситуацій (подій)
Про продовження терміну дії розпорядження
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12.03.2009
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голови райдержадміністрації від 20 листопада 2007
року № 830-р-07 «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки для створення
фермерського
господарства»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення та видачу державних
актів на право власності на земельну ділянку
громадянам
Про проведення Весняної толоки з озеленення та
благоустрою
Про затвердження плану роботи Криничанської
районної державної адміністрації на ІІ квартал
2009 року
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Прогрес»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Лушпі Зінаїді
Василівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності
на
земельну
ділянку
Костікову
Анатолію В’ячеславовичу
Про встановлення
малолітньому
Росторопші
Віктору Вікторовичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про проведення районних спортивних змагань у
березні 2009 року
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про загальні видатки і фонд оплати праці
працівників райдержадміністрації та її управлінь і
відділів
Про затвердження нового складу спостережної
комісії при Криничанській райдержадміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27 жовтня 2006 року № 770-р06 «Про створення робочої групи Криничанської
районної державної адміністрації щодо посилення
внутрівідомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі органів виконавчої влади, усунення
причин та умов, пов’язаних із корупцією»
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№ 122-р-09
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24.03.2009
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24.03.2009
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25.03.2009

№ 129-р-09

25.03.2009

№ 130-р-09

25.03.2009

43
44

45

Про
хід
підготовки
сільськогосподарських
підприємств району до проведення комплексу
весняно-польових робіт у 2009 році
Про роботу закладів первинної медико-санітарної
допомоги та стан виконання рішення колегії
головного
управління
охорони
здоров’я
облдержадміністрації від 11 листопада 2008 року
Про впровадження ефективної системи саночистки
та забезпечення належного санітарного стану

№ 131-р-09

27.03.2009

№ 132-р-09

27.03.2009

№ 133-р-09

30.03.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у к в і т н і 2009 року
№
з/п
1
1
2

3
4
5

6

7

8

9

10

Назва розпорядження
2
Про внесення змін до деяких розпоряджень
голови райдержадміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2007 року №
1030-р-07 «Про надання дозволу на проведення
землевпорядних робіт по інвентаризації земельної
ділянки для комерційного використання»
Про встановлення неповнолітньому Стельманщуку
Ігору Олександровичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про встановлення неповнолітньому Скрипчуку
Євгену Михайловичу статусу дитини-сироти
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12 грудня 2008 року №
799-р-08
«Про
організацію
та
проведення
оплачуваних громадських робіт у 2009 році»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 31 січня 2006 року
№ 76-р-06 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Вільне», виготовлення і видачу державних актів
на право власності на землю громадянам»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 25 жовтня 2005
року № 698-р-05 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельних
ділянок у розмірі земельної частки (паю) по
колишньому КСП
«Добробут», виготовлення і
видачу державних актів на право власності на
землю громадянам»
Про внесення змін до розпорядження
голови
райдержадміністрації від 28 квітня 2007 року № 316р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної
частки (паю) по колишньому КСП
«Росія», виготовлення і видачу державних актів на
право власності на землю громадянам»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2005
року № 707-р-05 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельних
ділянок у розмірі земельної частки (паю) по
колишньому КСП «Зоря», виготовлення і видачу
державних актів на право власності на землю
громадянам»
Про виділення в натурі (на місцевості) земельної
ділянки у розмірі земельної частки (паю) за рішен-

Індекс
3

Дата
4

№ 134-р-09

03.04.2009

№ 135-р-09

03.04.2009

№ 136-р-09

03.04.2009

№ 137-р-09

03.04.2009

№ 138-р-09

03.04.2009

№ 139-р-09

03.04.2009

№ 140-р-09

03.04.2009

№ 141-р-09

03.04.2009

№ 142-р-09

03.04.2009
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ням суду із земель колишнього КСП Агрофірми
«Славутич» на території Биківської сільської ради
Федіщенку Володимиру Миколайовичу
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування господарських будівель
та споруд
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 15 листопада 2007 року №
793-р-07 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок громадянам»
Про встановлення малолітній Левченко Каріні
Сергіївні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Про утворення конкурсної комісії для визначення
переліку сільськогосподарських підприємств, які
мають право на компенсацію через механізм
здешевлення короткострокових кредитів
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в оренду СТОВ
«Карат
Плюс»,
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва, на території
Жовтневої сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду СТОВ «Карат
Плюс», для обслуговування господарських будівель
та споруд току, тракторної бригади, складів, авто
гаражу, на території Жовтневої сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
надання земельної ділянки в оренду для ведення
фермерського господарства Лозовському Сергію
Вікторовичу на території Гуляйпільської сільської
ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва та обслуговування зерносховища СФГ
«Апіс» на території Дружбівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про направлення Кравців Н.В. в Міжнародний
дитячий центр «Артек» на ІІІ зміну 2009 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель приватної власності для комерційного використання зі зміною цільового призначення (будівництва та обслуговування
автозаправного комплексу) гр.. Каленик Д.О. на
території Криничанської селищної ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель приватної власності для комерційного використання зі зміною
цільового призначення (будівництва та обслуговування автозаправного комплексу) гр.. Каленик Д.О.
на території Криничанської селищної ради
Про внесення змін до розпорядження голови

№ 143-р-09

03.04.2009
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03.04.2009
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03.04.2009

№ 150-р-09
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№ 152-р-09
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райдержадміністрації від 12 грудня 2008 року №
798-р-08 «Про бронювання в 2009 році на
підприємствах, в організаціях та установах
робочих місць для працевлаштування громадян, які
потребують соціального захисту»
Про
встановлення
надбавки
за
виконання
особливо важливої роботи
Про преміювання голови райдержадміністрації, його
заступників та працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, які обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення за січень 2009 року
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку Німзук Олені
Валентинівні на
території
Катеринопільської
сільської ради
Про проведення перевірок умов утримання та
виховання неповнолітніх дітей у неблагополучних
сім’ях
Про відзначення в районі Міжнародного дня
солідарності трудящих та 64-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні
Про затвердження переліку організаційних заходів
щодо збереження пам’яток Великої Вітчизняної
війни у Криничанському районі на 2009 рік
Про затвердження плану заходів щодо організації
виконання районного, сільських та селищних
бюджетів у 2009 році
Про встановлення малолітній Косован Вікторії
Дмитрівні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Про встановлення малолітньому Хілову Олександру
Олександровичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про встановлення неповнолітній Хіловій Ользі
Михайлівні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про встановлення малолітній Хіловій Діані
Олександрівні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про
скасування
розпорядження
голови
райдержадміністрації у частині
Про підсумки виконання бюджету району та
районного бюджету за І квартал 2009 року
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку району за І квартал 2009 року
Про стан охорони громадського порядку та
профілактики злочинності на території Криничанської селищної ради
Про погодження проекту Програми
розвитку
культури і туризму Криничанського району на
2009-2012 роки
Про закріплення керівників апарату та структурних
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підрозділів райдержадміністрації за селищними і
сільськими радами району
Щодо поліпшення військового обліку і бронювання
військовозобов’язаних
на
підприємствах,
в
установах та організаціях району
Про заходи щодо реалізації в 2009 році Стратегії
подолання бідності
Про преміювання голови райдержадміністрації, його
заступників та працівників апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів, які обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення за лютий 2009 року
Про надання матеріальної допомоги
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду Кала тур
Наталі Михайлівні для ведення фермерського
господарства
на
території
Катеринопільської
сільської ради
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про направлення Дубини Ю.В. в Міжнародний
дитячий центр «Артек» на ІУ зміну 2009 року
Про
надання
дозволу
Глєбову
Сергію
Олександровичу на
вчинення
правочину
договору купівлі-продажу нерухомого майна
Про передачу матеріальних цінностей
Про
створення
робочої
групи
з
питань
формування, ведення та використання обласного
страхового фонду документації

№ 174-р-09

23.04.2009

№ 175-р-09

23.04.2009

№ 176-р-09
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№ 177-р-09
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№ 184-р-09

29.04.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у т р а в н і 2009 року
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва розпорядження
2
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 25 квітня 2008 року № 289р-08 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських
будівель та споруд»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
Барчак Любов Григорівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Аврора», виготовлення і видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку Сидунец
Руслану Миколайовичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Правда», виготовлення і видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку Щупій
Інні Йосипівні
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 15 травня 2007 року № 379-р07 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП ім.
Суворова, виготовлення і видачу державного акта на
право власності на землю Шумері Надії Михайлівні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 22 грудня 2005 року
№ 858-р-05 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі «Славутич», виготовлення і видачу державних
актів на право власності на землю громадянам»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по коли-ньому КСП «Південне», виготовлення і видачу державних актів на право власності на земельні ділянки Наливайко Зої Миколаївні
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 січня 2007 року № 38р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування господарських будівель
та споруд»
Про внесення змін до деяких розпоряджень голови

Індекс
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№ 185-р-09

12.05.2009

№ 186-р-09

12.05.2009

№ 187-р-09

12.05.2009

№ 188-р-09

12.05.2009

№ 189-р-09

12.05.2009

№ 190-р-09
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№ 191-р-09

12.05.2009

№ 192-р-09

12.05.2009
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райдержадміністрації
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 5 червня 2007 року № 431р-07 «Про розробку проекту землеустрою по
відведенню у власність та виділенню в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Дніпро» за
рішенням суду із земель державної власності на
території
Гуляйпільської
сільської
ради
Воробйовій Оксані Анатоліївні»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 11 квітня 2008 року №
219-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Вільне», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Савченко Катерині
Панасівні»
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування земельними ділянками для обслуговування будівель та споруд газового
господарства Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
на території Гуляйпільської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право постійного користування земельними ділянками для обслуговування будівель та споруд газового
господарства Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
на території Преображенської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність
для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва Деркачу Володимиру Онисимовичу
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Сергієнко
Оксані Василівні для ведення фермерського господарства на території Покровської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року № 827р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для обслуговування господарських будівель
та споруд»
Про влаштування малолітнього Хілова Олександра
Олександровича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про влаштування неповнолітньої Хілової Ольги
Михайлівни до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про влаштування малолітньої Хілової Діани
Олександрівни до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про продовження терміну дії розпорядження голови
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32
33
34

35

36
37
38

райдержадміністрації від 25 жовтня 2007 року № 733р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 21 листопада 2007 року №
842-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про затвердження складу районної евакоприймальної комісії
Про створення в районі приймальних евакопунктів
Про направлення Калашнік А.О. та Тищенко Н.С.
в Міжнародний дитячий центр «Артек» на У
зміну 2009 року
Про затвердження Положення про районну комісію
з питань надання допомоги окремим категоріям
населення
Про надання грошової матеріальної допомоги
інвалідам та учасникам бойових дій Великої
Вітчизняної війни до 64-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
Про проведення акції «Діти вулиці» та відправку
дітей,
які
залишилися
без
батьківського
піклування в інтернатні заклади області
Про розробку проекту землеустрою по відведенню
у власність земельної ділянки Марченко Людмилі
Григорівні
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей
і підлітків влітку 2009 року
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення і видачу державного
акта на право власності на земельну ділянку
Терещенко Інні Ярославівні
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства Гуйвану
Станіславу Олександровичу
Про затвердження
технічної документації
із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського
господарства Бондаренку Павлу Вікторовичу
Про надання пільг на придбання твердого палива
готівкою у 2009 році по Крини-чанському району
Про проведення районних спортивних змагань у
травні 2009 року
Про
скасування
розпорядження
голови

№ 204-р-09

20.05.2009

№ 205-р-09

20.05.2009

№ 206-р-09
№ 207-р-09

20.05.2009
20.05.2009

№ 208-р-09

20.05.2009

№ 209-р-09

20.05.2009

№ 210-р-09

20.05.2009

№ 211-р-09

20.05.2009

№ 212-р-09

22.05.2009

№ 213-р-09

22.05.2009

№ 214-р-09

25.05.2009

№ 215-р-09

26.05.2009

№ 216-р-09

26.05.2009

№ 217-р-09

26.05.2009

№ 218-р-09

26.05.2009

№ 219-р-09

26.05.2009

№ 220-р-09

26.05.2009

№ 221-р-09
№ 222-р-09

26.05.2009
26.05.2009

39
40

райдержадміністрації
Про надання матеріальної допомоги
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»

№ 223-р-09

26.05.2009

№ 224-р-09

29.05.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у ч е р в н і 2009 року
№
з/п
1
1
2

3

4

5
6
7

8

9

10

Назва розпорядження
2
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року № 807р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року №
808-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 19 листопада 2007 року №
809-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про втрату чинності розпорядження голови
райдержадміністрації
Про стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни в Криничанському районі та посилення
контролю за використанням бюджетних коштів
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 11 березня 2008 року № 139-р08 «Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 6 березня 2007 року №
165-р-07 «Про затвердження нового складу комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій та інших соціальних виплат»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2007 року №
1029-р-07 «Про районну комісію з питань
забезпечення своєчасності і повноти сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів) до державного та
місцевого бюджетів і обов’язкових платежів до
Пенсійного фонду»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП ім. Леніна,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Зібірову Сергію Олександровичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Україна», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на земельну ділянку
Шевцовій Ларисі Георгіївні

Індекс
3

Дата
4

№ 225-р-09

09.06.2009

№ 226-р-09

09.06.2009

№ 227-р-09

09.06.2009

№ 228-р-09

09.06.2009

№ 229-р-09

09.06.2009

№ 230-р-09

09.06.2009

№ 231-р-09

09.06.2009

№ 232-р-09

10.06.2009

№ 233-р-09

15.06.2009

№ 234-р-09

15.06.2009

11

12
13

14

15

16

17

18
19

20

21

Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Вільне», виготовлення та видачу державного акта
на право
власності на земельну ділянку
Селезньовій Любові Анатоліївні
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право приватної власності на
землю, виданого на ім’я Шумік Ніни Алімівні
Про затвердження
технічної документації
із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського
господарства Колєснік Галині Олегівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Вільне», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку Касьян
Володимиру Івановичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Правда», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на земельну ділянку
Гаврилюк Надії Єгорівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Маяк», виготовлення та видачу державного акта
на право
власності на
земельну ділянку
Ковальовій Ользі Семенівні
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 9 червня 2006 року № 474р-06 «Про розробку проекту землеустрою по
відведенню у власність та виділенню в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) за рішенням суду по колишньому КСП
«Дніпро» із земель колишнього КСП Агрофірмі
«Славутич» на території Биківської сільської ради
Солонині Анатолію Леонтійовичу»
Про відзначення до Дня державної служби
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Вільне», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку Якімовій
Надії Василівні
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу
у власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Стельмах Тетяні
Федорівні
Про надання неповнолітній Горб Анастасії
Геннадіївні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування

№ 235-р-09

15.06.2009

№ 236-р-09

16.06.2009

№ 237-р-09

16.06.2009

№ 238-р-09

16.06.2009

№ 239-р-09

16.06.2009

№ 240-р-09

16.06.2009

№ 241-р-09
№ 242-р-09

16.06.2009
17.06.2009

№ 243-р-09

17.06.2009

№ 244-р-09

17.06.2009

№ 245-р-09

18.06.2009
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23
24
25
26
27

28
29
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31
32

33
34
35

36

37
38

Про надання малолітньому Горб Володимиру
Геннадійовичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про
надання
малолітній
Кравців
Тетяні
Вячеславівні статусу дитини-сироти
Про
надання
малолітній
Кравців
Надії
Вячеславівні статусу дитини-сироти
Про
надання
малолітньому
Діобі
Віталію
Володимировичу статусу дитини-сироти
Про проведення акції «Діти вулиці» та відправку
дітей,
які
залишилися
без
батьківського
піклування в інтернатні заклади області
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в оренду СТОВ
«Карат Плюс» для випасання худоби на території
Жовтневої сільської ради
Про внесення змін до рішення районної ради від
6 лютого 2009 року № 4-23/У «Про районний
бюджет на 2009 рік» (з урахуванням внесених змін)
Про затвердження Плану дій залучення сил та
засобів для гасіння пожеж у населених пунктах
Криничанського району
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12 грудня 2008 року №
798-р-08 «Про бронювання в 2009 році на
підприємствах, в організаціях та установах
робочих місць для працевлаштування громадян, які
потребують соціального захисту»
Про заохочення до Дня працівника Державної
податкової служби
Про відзначення в Криничанському районі
державних свят - Дня Конституції України, Дня
Державного Прапора України та Дня незалежності
України
Про заходи щодо підготовки житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до
роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 років
Про підготовку підприємств агропромислового
комплексу району до збирання врожаю ранніх
зернових культур в 2009 році
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 26 грудня 2003 року № 797р «Про укладення договору оренди земельної
ділянки»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 3 квітня 2009 року №
147-р-09 «Про утворення конкурсної комісії для
визначення переліку сільськогосподарських підприємств, які мають право на компенсацію через
механізм здешевлення короткострокових кредитів»
Про преміювання голови райдержадміністрації,
його заступників та працівників райдержадміністрації за квітень 2009 року
Про затвердження плану роботи Криничанської
районної державної адміністрації на ІІІ квартал
2009 року

№ 246-р-09

18.06.2009

№ 247-р-09

18.06.2009

№ 248-р-09

18.06.2009

№ 249-р-09

18.06.2009

№ 250-р-09

19.06.2009

№ 251-р-09

19.06.2009

№ 252-р-09

23.06.2009

№ 253-р-09

23.06.2009

№ 254-р-09

25.06.2009

№ 255-р-09

25.06.2009

№ 256-р-09

25.06.2009

№ 257-р-09

26.06.2009

№ 258-р-09

26.06.2009

№ 259-р-09

26.06.2009

№ 260-р-09

26.06.2009

№ 261-р-09

26.06.2009

№ 262-р-09

26.06.2009

39
40
41
42
43
44

45

46
47

48

49
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Про надання неповнолітній Недождій Кароліні
Вадимівні статусу дитини-сироти
Про надання неповнолітній Гапоненко Інні
Миколаївні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про надання неповнолітньому Жадану Олександру
Михайловичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про надання неповнолітній Князевій Валентині
Ігорівні статусу дитини-сироти
Про затвердження Положення про порядок
ведення претензійної та позовної роботи у
Криничанській районній державній адміністрації
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських
будівель та споруд
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських
будівель та споруд
Про розробку проекту землеустрою по відведенню
у власність земельної ділянки Кунашньому
Артему Алімовичу
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 11 грудня 2008 року №
779-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
Агрофірмі «Славутич», виготовлення та видачу
державного акта на право власності на землю
Сотник Олександрі Дем’янівні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 21 грудня 2005 року
№ 845-р-05 «Про
виділення
в
натурі
(на
місцевості) та передачу у власність
земельних
ділянок у розмірі земельної частки (паю) по
колишньому КСП «Вільне», виготовлення та
видачу державних актів на право власності на
землю громадянам»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 24 травня 2004 року
№ 360-р-04 «Про
виділення
в
натурі
(на
місцевості) та передачу у власність
земельних
ділянок у розмірі земельної частки (паю) по
колишньому КСП «Південне», виготовлення та
видачу державних актів на право власності на
землю громадянам»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 16 жовтня 2006 року № 619р-08 «Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою по встановленню меж в
натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Росія»,
виготовлення та видачу державного акта на право
власності на землю Кірсі Миколі Васильовичу»

№ 263-р-09

30.06.2009

№ 264-р-09

30.06.2009

№ 265-р-09

30.06.2009

№ 266-р-09

30.06.2009

№ 267-р-09

30.06.2009

№ 268-р-09

30.06.2009

№ 269-р-09

30.06.2009

№ 270-р-09

30.06.2009

№ 271-р-09

30.06.2009

№ 272-р-09

30.06.2009

№ 273-р-09

30.06.2009

№ 274-р-09

30.06.2009

51

52

53

54

Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року №
969-р-07 «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських будівель та споруд»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду гр. Герасіці
Олександру Федоровичу для створення та ведення
фермерського господарства на території Жовтневої
сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в оренду СТОВ
«Україна» для іншого сільськогосподарського
призначення на території Червоно іванівської
сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва Брілову Олександру Федоровичу на
території Дружбівської сільської ради

№ 275-р-09

30.06.2009

№ 276-р-09

30.06.2009

№ 277-р-09

30.06.2009

№ 278-р-09

30.06.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у л и п н і 2009 року
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

Назва розпорядження
2
Про направлення Унітіцької О.В. та Дегтярь Н.П.
в Міжнародний дитячий центр «Артек» на УІІ
зміну 2009 року
Про надання дозволу на укладення договору
оренди земельної ділянки
Про призначення адміністратора безпеки відділу
ведення Державного реєстру виборців Криничанської районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 8 серпня 2007 року №
598-р-07
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про внесення змін бюджетних призначень по
КПКВ 7741010 «Здійснення виконавчої влади у
Дніпропетровській області»
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ЗАТ «Карат»
зі зміною цільового призначення для будівництва
артезіанської
свердловини
(спеціального
водокористування) питної води для забезпечення
жителів смт Щорська та виробничої діяльності ЗАТ
«Карат» на території Адамівської сільської ради
Про надання неповнолітній Зябченко Анні
Костянтинівні статусу дитини-сироти
Про
надання
неповнолітньому
Сердюку
Владиславу Миколайовичу статусу дитини-сироти
Про
надання
неповнолітній
Сохач
Оксані
Леонідівні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про надання малолітньому Батлукову Валерію
Володимировичу статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про надання неповнолітній Ігнат Ользі Василівні
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування
Про підготовку та черговий призов громадян району
1984-1991 років народження на строкову військову
службу у жовтні-листопаді 2009 року
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому
КСП
«Українка», виготовлення і видачу державного
акта на право власності на земельну ділянку
Сороці Ларисі Олексіївні
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право власності на землю,

Індекс
3

Дата
4

№ 279-р-09

09.07.2009

№ 280-р-09

09.07.2009

№ 281-р-09

15.07.2009

№ 282-р-09

16.07.2009

№ 283-р-09

17.07.2009

№ 284-р-09

17.07.2009

№ 285-р-09

17.07.2009

№ 286-р-09

17.07.2009

№ 287-р-09

17.07.2009

№ 288-р-09

17.07.2009

№ 289-р-09

17.07.2009

№ 290-р-09

17.07.2009

№ 291-р-09

20.07.2009

№ 292-р-09

23.07.2009

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

виданого на ім’я Приходька Григорія Івановича
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 21 серпня 2008 року №
503-р-08 «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою по відведенню в оренду
земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських будівель та споруд»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 грудня 2007 року №
1034-р-08 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по відведенню в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 23 січня 2009 року № 29-р-09
«про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Південне»,
виготовлення і видачу державного акта на право
власності на землю Бойко Любові Олександрівні»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 вересня 2006 року № 701-р06 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення і видачу державного акта
на право власності на землю Козловій Марії
Михайлівні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 24 травня 2004 року
№ 360-р-04 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення і видачу державних актів
на право власності на землю громадянам»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 3 квітня 2009 року № 139-р09 «Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 31 січня 2006 року
№ 76-р-06 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Вільне», виготовлення і видачу державних актів на
право власності на землю громадянам»
Про підготовку закладів освіти до нового 20092010 навчального року
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських
будівель та споруд
Про затвердження
технічної документації
із
землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельні ділянки для
ведення особистого селянського господарства
громадянам на території Щорської селищної ради
Про надання малолітньому Радченку Едуарду
Сергійовичу
статусу
дитини,
позбавленої

№ 293-р-09

23.07.2009

№ 294-р-09

23.07.2009

№ 295-р-09

23.07.2009

№ 296-р-09

24.07.2009

№ 297-р-09

24.07.2009

№ 298-р-09

24.07.2009

№ 299-р-09

24.07.2009

№ 300-р-09

24.07.2009

№ 301-р-09

24.07.2009

№ 302-р-09

24.07.2009

26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

батьківського піклування
Про надання малолітньому Радченку Вадиму
Едуардовичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про проведення районних спортивних змагань у
липні 2009 року
Про преміювання голови райдержадміністрації,
його заступників та працівників райдержадміністрації за травень 2009 року
Про створення евакуаційної комісії Криничанського району
Про районну комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Про надання малолітньому Федонюку Сергію
Миколайовичу
статусу
дитини,
позбавленої
батьківського піклування
Про надання неповнолітній Унжаковій Марині
Юріївні статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 1 листопада 2007 року №
763-р-07 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок у власність громадянам»
Про направлення Каменчука П.В. в Міжнародний
дитячий центр «Артек» на УІІІ зміну 2009 року
Про
надання
матеріальної
допомоги
для
вирішення соціально-побутових питань
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2009 року
Про підсумки виконання бюджету району та
районного бюджету за І півріччя 2009 року
Про стан виконавської дисципліни та завдання щодо
посилення контролю за виконанням актів та
доручень Президента України, документів Кабінету
Міністрів України, запитів та звернень народних
депутатів, роз поряджень і доручень голів обласної
та районної державних адміністрацій

№ 303-р-09

24.07.2009

№ 304-р-09

24.07.2009

№ 305-р-09

24.07.2009

№ 306-р-09

24.07.2009

№ 307-р-09

24.07.2009

№ 308-р-09

24.07.2009

№ 309-р-09

24.07.2009

№ 310-р-09

24.07.2009

№ 311-р-09

27.07.2009

№ 312-р-09

27.07.2009

№ 313-р-09

27.07.2009

№ 314-р-09

31.07.2009

№ 315-р-09

31.07.2009

№ 316-р-09

31.07.2009

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у с е р п н і 2009 року
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва розпорядження
2
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Агроцех»,
виготовлення і видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Ватажишиній Марії
Пантеліївні
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду гр. Шевченку
Володимиру Івановичу для ведення фермерського
господарства на території Жовтневої сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду гр. Гнатенку
Василю Олексійовичу для ведення фермерського
господарства на території Жовтневої сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 листопада 2008 року № 685р-08 «Про розробку проекту землеустрою щодо
відведення
у
власність
земельних
ділянок
громадянам»
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право власності на земельну
ділянку, виданого на ім’я Прокопенко Тетяни
Володимирівни
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 17 червня 2009 року № 243р-09 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Вільне», виготовлення і видачу державного акта на
право власності на землю Якімовій Надії Василівні»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Вільне»,
виготовлення і видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Степаненко Марині
Василівні
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 6 червня 2008 року
№ 359-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земе-льної частки (паю) по колишньому КСП
«Правда», виготовлення і видачу державних актів на
право власності на землю громадянам»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 29 жовтня 2007 року №
749-р-07 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок у власність громадянам»

Індекс
3

Дата
4

№ 317-р-09

03.08.2009

№ 318-р-09

03.08.2009

№ 319-р-09

03.08.2009

№ 320-р-09

03.08.2009

№ 321-р-09

05.08.2009

№ 322-р-09

05.08.2009

№ 323-р-09

05.08.2009

№ 324-р-09

05.08.2009

№ 325-р-09

05.08.2009

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

22
23

Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 11 квітня 2008
року № 215-р-08
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 11 квітня 2008
року № 217-р-08
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 11 квітня 2008
року № 218-р-08
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 26 травня 2006 року № 410-р06 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для комерційного використання»
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
власність земельних ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП «Маяк»,
виготовлення і видачу державних актів на право
власності на землю громадянам
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 21 листопада 2008
року № 697-р-08 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельних
ділянок у розмірі земельної частки (паю) по
колишньому КСП «За мир», виготовлення і видачу
державних актів на право власності на землю
громадянам»
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 24 липня 2007 року №
567-р-07 «Про розробку проектів землеустрою по
відведенню в натурі (на місцевості) земельних
ділянок у власність громадянам»
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 11 грудня 2006
року № 838-р-06 «Про
розробку
проектів
землеустрою по відведенню в натурі (на
місцевості) земельних ділянок громадянам»
Про створення комісії по проведенню випробувань
комплексної
системи
захисту
інформації
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи «Державний реєстр виборців»
Про затвердження Порядку доступу до приміщень
відділу ведення Державного реєстру виборців
райдержадміністрації
Про затвердження
технічної документації із
землеустрою щодо складання державного акта на
право власності на земельну частку (пай)
Нестеренку Ігорю Станіславовичу
Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки
для
обслуговування
господарських
будівель та споруд
Про
проведення
профілактичної
роботи
в
шкільних закладах району з метою недопущення
неповнолітніми правопорушень
Про виділення в натурі (на місцевості) та передачу у
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власність земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП ім. Ватутіна,
виготовлення і видачу державного акта на право
власності на земельну ділянку Кухлівській Вірі
Володимирівні
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право постійного користування
землею, виданого Дніпропетровському виробничому
об’єднанню по племінній справі у тваринництві
«Облплемпідприємство»
Про проведення районних спортивних змагань у
серпні 2009 року
Про надання дозволу на вчинення правочину
щодо нерухомого майна малолітніх дітей
Про координаційну раду райдержадміністрації з
питань розвитку підприємництва
Про виготовлення та видачу дубліката втраченого
державного акта на право приватної власності на
землю, виданого на ім’я Вавриша Леоніда
Вікентійовича
Про
впорядкування
карантинних
зон
в
Криничанському районі
Про створення дитячого будинку сімейного типу
в с. Маломихайлівка
Про направлення Єна В.В. та Кравців Т.В. в
Міжнародний дитячий центр «Артек» на ІХ зміну
2009 року
Про впорядкування структури районної державної
адміністрації
Про преміювання голови райдержадміністрації,
його заступників та працівників апарату райдержадміністрації і її структурних підрозділів, які обслуговуються
відділом
фінансово-господарського
забезпечення за червень 2009 року
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
Марченко Людмилі Григорівні
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
Малій Валентині Семенівні
Про затвердження проекту водоохоронної зони та
прибережної захисної смуги ставка на балці Б/н
12, правої притоки р. Мокра Сура в районі с.
Підгірне
Семенівської
сільської
ради
Криничанського району
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12 липня 2007 року №
532-р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП ім.
Суворова, виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Колєсніку Анатолію
Васильовичу»
Про внесення змін до розпорядження голови
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райдержадміністрації від 10 грудня 2008 року №
765-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Маяк», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Хоменко Олені
Леонідівні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 24 травня 2004 року
№ 360-р-04 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у
розмірі земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення та видачу державного
акта на право власності на землю громадянам»
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 13 вересня 2007
року № 655-р-07 «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки для обслуговування
господарських будівель та споруд»
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 25 квітня 2008
року № 287-р-08 «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки для обслуговування
господарських будівель та споруд»
Про надання дозволу на продовження терміну дії
договору оренди земельної ділянки від 1 липня
2004 року № 54
Про
встановлення
надбавок
за
виконання
особливо важливої роботи
Про підсумки збирання ранніх зернових культур в
підприємствах агропромислового комплексу району
та хід підготовки до осіннього комплексу робіт
Про погодження проекту районної Програми
розвитку
малого
підприємництва
у
Криничанському районі на 2009-2010 роки
Про підсумки допризовної підготовки у 2008-2009
навчальному році та завдання на новий 2009-2010
навчальний рік
Про внесення змін до Положення про відділ
ведення Державного реєстру виборців Криничанської районної державної адміністрації
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ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови районної державної
адміністрації, виданих у в е р е с н і 2009 року
№
з/п
1
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10

11

12

13

Назва розпорядження
2
Про організацію роботи з упорядкування обліку
юридичних осіб
Про створення прийомної сім’ї Ясенком Віталієм
Сергійовичем
і
Лісовою-Яценко
Оленою
Михайлівною та влаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування
Про влаштування малолітнього Радченка Едуарда
Сергійовича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про продовження терміну дії розпорядження
голови райдержадміністрації від 29 січня 2008
року № 19-р-08
Про влаштування малолітнього Радченка Вадима
Едуардовича до інтернатного закладу на повне
державне утримання
Про раду підприємців з питань сільського господарства при Криничанській райдержадміністрації
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 23 березня 2007 року №
207-р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки зі зміною цільового призначення для
будівництва складу твердого палива»
Про розірвання договору оренди земельної ділянки
Про продовження терміну дії розпорядження голови
райдержадміністрації від 9 липня 2007 року № 510р-07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення в оренду земельної
ділянки для створення фермерського господарства»
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 27 листопада 2008 року №
699-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «Аврора», виготовлення і видачу державних актів на право
власності на землю Кочерзі Сергію Івановичу»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12 травня 2009 року №
187-р-09 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Аврора», виготовлення і видачу державного акта
на право власності на земельну ділянку Сидунец
Руслану Миколайовичу»
Про внесення змін до розпорядження голови
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райдержадміністрації від 16 жовтня 2008 року №
617-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення і видачу державного акта
на право власності на землю Алєксєєнку
Володимиру Миколайовичу»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 4 березня 2009 року
№ 94-р-09 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Південне», виготовлення і видачу державних актів
на право
власності на земельну ділянку
Лозовській Наталії Олексіївні»
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 28 квітня 2007 року № 323р-07 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «За
мир», виготовлення і видачу державного акта на
право власності на землю Денисенко Вірі Іванівні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 3 вересня 2008 року
№ 531-р-08 «Про виділення в натурі (на місцевості)
та передачу у власність земельних ділянок у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Агроцех», виготовлення і видачу державних актів
на право власності на землю громадянам»
Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства громадянам
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 9 липня 2007 року № 491-р07 «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою по встановленню меж в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у розмірі земельної
частки (паю) по колишньому КСП Агрофірмі
«Славутич», виготовлення і видачу державного акта
на право
власності на землю Коваленко
Валентині Миколаївні»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 23 січня 2009
року № 33-р-09 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельних
ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по
колишньому КСП «Південне», виготовлення
і
видачу державних актів на право власності на
землю громадянам»
Про внесення змін до додатку до розпорядження
голови райдержадміністрації від 4 березня 2009
року № 96-р-09 «Про виділення в натурі (на
місцевості) та передачу у власність земельних
ділянок у розмірі земельної
частки (паю) по
колишньому КСП «Південне», виготовлення і
видачу державних актів на право власності на
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земельну ділянку громадянам»
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню меж земельної ділянки
та виготовлення правовстановлюючого документа
Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації щодо виготовлення право встановлюючого документа щодо передачі в оренду земельної
ділянки для ведення фермерського господарства
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «За
мир», виготовлення та видачу державного акта на
право власності на земельну ділянку Ковтуну
Анатолію Івановичу
Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП «За
мир», виготовлення та видачу державного акта на
право власності на земельну ділянку Ковтуну
Василю Івановичу
Про затвердження технічної документації по
відведенню земельної ділянки у власність для
ведення фермерського господарства члену ФГ
«Тронь І.М.» Тронь Ірині Миколаївні на території
Червоноіванівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення в оренду земельної ділянки для
обслуговування нежитлової будівлі Ніколенку
Євгену
Альбертовичу
на
території
Маломихайлівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 11 серпня 2005 року №
487-р-05 «Про затвердження нового складу
районної комісії з безпеки дорожнього руху та
екологічної безпеки транспортних засобів при
Криничанській райдержадміністрації»
Про проведення державного технічного огляду
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки у
2010 році
Про проведення районних спортивних змагань у
вересні 2009 року
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 25 березня 2009 року №
128-р-09 «Про загальні видатки і фонд оплати
праці працівників райдержадміністрації та її
управлінь і відділів»
Про внесення змін до рішення районної ради від
6 лютого 2009 року № 4-23/У «Про районний
бюджет на 2009 рік» (з урахуванням внесених змін)
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в оренду для
ведення
товарного
сільськогосподарського
виробництва
ПСП
«Мрія»
на
території
Гуляйпільської сільської ради
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17.09.2009
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17.09.2009
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17.09.2009
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18.09.2009
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21.09.2009
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22.09.2009
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22.09.2009
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38

39
40

41
42
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44
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46

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для
обслуговування господарських будівель та споруд
Палієнку Вячеславу Леонідовичу на території
Криничанської селищної ради
Про затвердження нормативу доходів громадян від
земельних
ділянок,
наданих
для
ведення
особистого селянського господарства,
у
разі
призначення всіх видів соціальної допомоги
Про заходи щодо забезпечення складання проекту
районного, сільських та селищних бюджетів на
2010 рік
Про стан готовності об’єктів соціальної сфери та
житлово-комунального господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 2009-2010 років
Про стан виконання Закону України «Про боротьбу
з корупцією», плану заходів щодо реалізації
концепції подолання корупції в Україні «На
шляху до доброчесності на період до 2010 року
державними службовцями райдержадміністрації
Про хід виконання на території району Закону
України «Про дорожній рух» та Указу Президента
України від 20.11.2007 року № 1121/2007 «Про
невідкладні заходи із забезпечення безпеки
дорожнього руху»
Про встановлення надбавки за виконання особливо
важливої роботи працівникам райдержадміністрації
Про преміювання голови райдержадміністрації,
його заступників та працівників апарату райдержадміністрації і її структурних підрозділів, які
обслуговуються відділом фінансово-господарського
забезпечення за липень 2009 року
Про
преміювання
працівників
райдержадміністрації за вересень 2009 року
Про нагородження до Всеукраїнського дня
бібліотек
Про нагородження до Дня працівників освіти
Про затвердження плану роботи Криничанської
районної державної адміністрації на ІУ квартал
2009 року
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23 січня 2009 року №
20-р-09 «Про виділення в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) по колишньому КСП
«Вільне», виготовлення та видачу державного акта
на право власності на землю Табацькій Людмилі
Федорівні»
Про затвердження графіку прийому громадян та
графіку
проведення
прямої
гарячої
лінії
начальником архівного відділу Криничанської
райдержадміністрації
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