УКРАЇНА

ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
вул. Леніна,69, смт. Петриківка, 51800 тел. 2-27-55, факс 2-27-88,
e-mail: info@petrrda.dp.ua

__28.12.2009__№ ___2955/09-11
На ___________від ____________

Голові Дніпропетровської обласної
громадської організації «Дніпропетровський координаційно-експертний
центр з питань регуляторної політики»
ЛІТВІНОВУ О.В.

На Ваш запит від 20.11.2009 р. № 03/11-48 надсилаємо копію
розпорядження голови райдержадміністрації від 22.12.2009 р. № 669-р-09
«Про проведення громадської експертизи та утворення робочої групи для
підготовки матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи
регуляторної діяльності райдержадміністрації» та перелік розпоряджень
голови
райдержадміністрації,
які
були
прийняті
головою
райдержадміністрації у період з 01.12.2008р. до 30.09.2009р.
Додаток на 27 арк.

Голова райдержадміністрації

Соломка О.А.
2-27-95

Ю.Д.СМИК

ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
22.12.2009

смт. Петриківка

№ _669-р-09

Про проведення громадської експертизи
та утворення робочої групи для
підготовки матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи
регуляторної діяльності райдержадміністрації
Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. №976
«Про затвердження громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади»:
1.Сприяти проведенню громадської експертизи регуляторної
діяльності райдержадміністрації Дніпропетровською обласною організацією
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної
політики».
2.Утворити робочу групу для підготовки матеріалів, необхідних для
проведення
громадської
експертизи
регуляторної
діяльності
райдержадміністрації згідно з додатком.
3.Визначити відповідальним за забезпечення взаємодії з інститутом
громадянського суспільства начальника управління економіки Соломку О.А.
4.Управлінню економіки райдержадміністрації (Соломка) в триденний
термін довести зміст даного розпорядження до відома Дніпропетровської
обласної організації «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики».
5.Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти на
управління економіки райдержадміністрації (Соломка ), контроль - на
заступника голови райдержадміністрації Мироненко С.Г.

Голова райдержадміністрації

Ю.Д.СМИК

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
22.12.2009р.
№ 669-р-09
СКЛАД
робочої групи для підготовки матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи регуляторної діяльності
райдержадміністрації
МИРОНЕНКО
Світлана Григорівна

заступник
голови
райдержадміністрації, голова робочої
групи;

КВАК
Олена Володимирівна

Керівник
апарату
райдержадміністрації,
заступник
голови робочої групи;
начальник
юридичного
відділу
райдержадміністрації, член робочої
групи;

ДУБОВИК
Андрій Валерійович

КОЗИН
Світлана Григорівна

начальник
загального
відділу
райдержадміністрації, член робочої
групи;

ЛІТВІНОВ
Олексій Володимирович

голова Дніпропетровської обласної
організації
«Дніпропетровський
координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики», член
робочої групи (за згодою);

СОЛОМКА
Ольга Анатоліївна

начальник
управління
райдержадміністрації,
робочої групи.

Керівник апарату
райдержадміністрації

економіки
секретар

О.В.КВАК

ПЕТРИКІВСЬКА РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ПЕРЕЛІК
зареєстрованих за період з 01.12.2008 по 30.09.2009
розпоряджень голови держадміністрації з основної діяльності
(усього документів - 537)
Хто готував

Індекс і дата

Короткий зміст

618-р-08
02.12.08

Про створення комісії з
призначення та надання
населенню субсидій для
відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних
послуг ,придбання скрапленого
газу ,твердого та рідкого
пічного побутового палива та
державної соціальної допомоги
малозабезпечиним с

619-р-08
02.12.08

Про створення комісії при
райдержадміністрації з
обстеження зелених насаджень

620-р-08
02.12.08

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку (ксп
ім.Шевченка)

621-р-08
02.12.08

Про надання дозволу на
проведення інвентаризації
земель

622-р-08
02.12.08

Про відведення в натурі 9на
місцевості)земельних ділянок у
розмірі земельної частки (паю0
та видачу державних актів на
право власності на земельну
ділянку (ксп "Маяк")

623-р-08
02.12.08

Щодо забезпечення
впровадження заходів з
підвищення ефективності
використання бюджетних коштів

624-р-08
04.12.08

Про нагородження Грамотою
голови райдержадміністрації
військовослужбовців з нагоди
17-ї річниці створення
Збройних Сил України

625-р-08
04.12.08

Про проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей
у 2008 році

Дата формування: 29.12.2009р. 14:28
"Облік-Ода 2007", (с) Володимир Найдьонов, 1999-2003, 2006, 2007

Дата
державної
реєстрації
12.12.08

Дата
оприлюднення

Дата
розсилки

Сторінка 1 із 50

Форма ВН.01

Індекс і дата

Короткий зміст

626-р-08
04.12.08

Про затвердження заходів
щодо економного та
раціонального використання
бюджетних коштів
,передбачених для утримання
Петриківської районної
державної адміністрації

627-р-08
04.12.08

Про створення місцевої
конкурсної комісії щодо
підготовки до участі у
регіональному конкурсі
"Світоч Придніпров"я"

628-р-08
05.12.08

Про надання дозволу на
укладення договору дарування
житлового будинку

629-р-08
05.12.08

Про накладення броні на
робочі місця в підприємствах
,установах,організаціях району
для пільгових категорій
громадян,які потребують
соціального захисту і нездатні
на рівних конкурувати на
ринку праці у 2009 році.

630-р-08
05.12.08

Про встановлення опіки над
неповнолітнім Срібним
Віталієм
Станіславовичем,28.05.1995
року народження

631-р-08
05.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельну ділянку
("Прогрес-нижні")

632-р-08
05.12.08

Про затвердження переліку
питань при проведенні іспиту
кандидатів на заміщення
вакантної посади начальника
юридичного відділу
райдержадміністрації

633-р-08
05.12.08

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки (паю)(Захарченко П.Г.)

634-р-08
05.12.08

Про надання у спільну сумісну
власність земельної ділянки та
видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку (Дяченко І.А.)

635-р-08
05.12.08

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки (паю) (Дрофа П.І.)

636-р-08
05.12.08

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки (паю)(Борисенко Л.В.)

Хто готував
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Короткий зміст

637-р-08
05.12.08

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки (паю)(Мартиненко В.І.)

638-р-08
08.12.08

Про відведення в натурі(на
місцевості)земельних ділянок у
розмірі земельної частки
(паю)та видачу державних актів
на право власності на земельну
ділянку (ксп ім.Шевченка)

639-р-08
11.12.08

Про проведення державного
технічного огляду
тракторів,самохідних
шасі,самохідних меліоративних
і дорожньо-будівельних
машин ,тракторних причепів

640-р-08
11.12.08

Про виконання рішення суду та
надання земель в оренду
((Гриценко Б.П.)

641-р-08
12.12.08

Про виділення автотранспорту
для перевезення дітей
соціально-незахищених
категорій Петриківського району

642-р-08
12.12.08

Про нагородження з нагоди 17ї річниці відновлення
Петриківського району

643-р-08
12.12.08

Про проведення медичного
огляду

644-р-08
16.12.08

Про надання земель у власність
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки ("Зоряна соната")

645-р-08
16.12.08

Про забезпечення належного
порядку в районі у святкові та
вихідні дні 1-7 січня 2009 року

646-р-08
16.12.08

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки (паю) (Рашевська Г.Д.)

647-р-08
17.12.08

Про затвердження Порядку
фінансування видатків з
місцевого бюджету на надання
за рішенням районної ради
одноразової допомоги
ліквідаторам аварії на
ЧАЕС,ветеранам військової
служби ,інвалідам армії та
вдовам ветеранів військової
служби для придбання дод

648-р-08
18.12.08

Про нагородження Грамотою
працівників РВ УМВС
України

Хто готував
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649-р-08
18.12.08

Про нагородження Грамотою
працівників Царичанського
РЕМу Петриківська дільниця

650-р-08
19.12.08

Про святкування дня Святого
Миколая Чудотворця,Нового
року та Різдва Христового

651-р-08
22.12.08

Про надання земель у власність
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки (Пуня,Рудяк,Саєнко)

652-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю
(Свинаренко Б.О.)

653-р-08
22.12.08

Про надання земельної ділянки
в оренду
(ТОВ"Дніпроакваторія")

654-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Електромонтажник"))

655-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Гідромеханізація"))

656-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Ремонтник"))

657-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю ("Вікторія"))

658-р-08
22.12.08

Про відведення в натурі (на
місцевості)земельної ділянки в
розмірі земельної частки
(паю)та видачу державного акта
на право власності на земельну
ділянку (Захарук Г.М.)

659-р-08
22.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю (Третьяк
І.І.)

660-р-08
22.12.08

Про припинення піклування
над Федоровою Галиною
Василівною ,1990 року
народження.

Хто готував
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661-р-08
22.12.08

Про виконання рішення суду
щодо надання в оренду
земельної ділянки для
рибогосподарських
потреб("Зіант")

662-р-08
22.12.08

Про створення комісії щодо
списання бланків

663-р-08
23.12.08

Про преміювання працівників
управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації
за грудень місяць 2008 року

664-р-08
23.12.08

Про встановлення надбавок
працівникам управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації за
грудень місяць 2008 року

665-р-08
23.12.08

Про підсумки роботи з кадрами
за 2008 рік та завдання роботи
з кадрами на 2009 рік.

666-р-08
23.12.08

Про підсумки виконання Указу
Президента України від 09
лютого 2008 року
№109/2008"Про першочергові
заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на
звернення до органів державної
влади та органів місцевого
самоврядування " у П

667-р-08
23.12.08

Про стан виконавської
дисципліни та завдання щодо
посилення контролю за
виконанням актів та доручень
Президента України
,документів Кабінету Міністрів
України ,розпоряджень і
доручень голови
облдержадміністрації та
райдержадміністрації

668-р-08
23.12.08

Про преміювання працівників
управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністраціїза грудень
2008 року

669-р-08
23.12.08

Про встановлення надбавок
працівникам управління праці
та соціального захисту
населення райдержадміністрації
за грудень місяць 2008 року.

670-р-08
23.12.08

Про хід виконання районної
Комплексної програми
профілактики злочинності на
2006-2010 роки у
Петриквіському районі за
період 2008 року

Хто готував
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671-р-08
25.12.08

Про надання земель у власність
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки (Єрмін)

672-р-08
25.12.08

Про оголошення робочого дня.

673-р-08
27.12.08

Про внесення змін до
розпорядження голови рда від
22.12.08р. №661-р-08 "Про
виконання рішення суду щодо
надання в оренду земельної
ділянки для рибогосподарських
потреб"

674-р-08
27.12.08

Про затвердження плану
роботи Петриківської рда на
січень-березень 2009 року та
календарного графіку заходів
за участю керівництва рда у
січні 2009 року

675-р-08
27.12.08

Про преміювання працівників
апарату та структурних
підрозділів
райдержадміністрації за
грудень місяць 2008 року

676-р-08
27.12.08

Про встановлення надбавок
заступникам голови
райдержадміністрації

677-р-08
27.12.08

Про встановлення надбавок
працівникам апарату та
структурних підрозділів
райдержадміністрації за
грудень місяць 2008 року

678-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки (Крупченко
В.М.)

679-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки(Крупченко
В.О.)

680-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки (Сліпченко
І.А.)

681-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки (Сліпченко
І.В.)

682-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельної ділянки (Махлай
Ю.О.)

683-р-08
27.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельну ділянку
(ст."Здоров"я")

684-р-08
27.12.08

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (від
25.06.2007 №341-р-07)

Хто готував
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685-р-08
27.12.08

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку (ксп ім.
Суворова)

686-р-08
30.12.08

Про надання дозволу на
виконання проектновишукувальних робіт

687-р-08
30.12.08

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Сосновий бор")

688-р-08
30.12.08

Про затвердження списку
осіб,зарахованих до кадрового
резерву на 2009рік для
державної служби в
Петриківській районній
адміністрації

689-р-08
30.12.08

Про затвердження графіка
роботи працівників
райдержадміністрації на період
з 27 грудня 2008 року по 31
грудня 2008 року

1-р-09
09.01.09

Про затвердження графіка
проведення виїзних прийомів
громадян головою
райдержадміністрації та його
заступниками у І кварталі 2009
року

2-р-09
09.01.09

Про затвердження графіка
проведення особистого
прийому громадян у 2009 році

3-р-09
10.01.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
20.10.2004 року №386-р-04
"Про створення спостережної
комісії та затвердження
Положення про спостережну
комісію Петриківської
райдержадміністрації"

4-р-09
13.01.09

Про внесення доповнення до
списку осіб,зарахованих до
кадрового резерву на 2009 рік
для державної служби в
Петриківській районній
державній адміністрації
,затвердженого
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 №688-р-08

5-р-09
13.01.09

Про внесення змін до складу
комісії з питань захисту прав
дітей Петриківської районної
державної адміністрації
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6-р-09
13.01.09

Про затвердження Положення
про відділ регіонального
розвитку ,містобудування та
архітектури
райдержадміністрації

7-р-09
13.01.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку(Коваленко Н.В.)

8-р-09
13.01.09

Про видачу дубліката
державного акта на право
власності на землю (Кузьменко
Г.М.)

9-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
(кст"Оріль")

10-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Баглай
О.Ф.)

11-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Гогулін
А.В.)

12-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (ОлійникЧистий С.Г.)

13-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
(кст"Машинобудівник".)

14-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю (кст"Оріль".)

15-р-09
13.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та
видачу державного акта на
право власності на землю
(Галкіна М.М.)

16-р-09
13.01.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки в
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку.(Кулажіна А.Т.)
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17-р-09
16.01.09

Про направлення малолітнього
Можаєва Владлена
Максимовича до державного
закладу

18-р-09
22.01.09

Про встановлення днів
побачень з малолітніми дітьми

19-р-09
22.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю ("Авіатор")

20-р-09
23.01.09

Про виділення автотранспорту
для перевезення збірної
команди Петриківського
ьрайону з футзалу

21-р-09
26.01.09

Про затвердження коефіцієнтів
формульних розрахунків на
2009рік

22-р-09
27.01.09

Про затвердження
календарного графіку заходів
за участю керівництва
райдержадміністрації у лютому
2009року

23-р-09
27.01.09

Про хід виконання "Програми з
енергозбереження
Петриківського району на
2006-2010 роки"

24-р-09
27.01.09

Про погодження проекту
програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища у
Петриківському районі на
2009-2011 роки"

25-р-09
27.01.09

Про стан виконання програми
зайнятості населення
Петриківського району на
2008-2009 роки"

26-р-09
27.01.09

Про хід виконання Програми
"Розвитку освіти в
Петриківському районі на
2008-2012 роки"

27-р-09
29.01.09

Про затвердження нового
складу робочої групи
Петриківської 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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28-р-09
29.01.09

Про затвердження нового
складу комісії з питань
проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад
державних службовців
Петриківської районної
державної адміністрації

29-р-09
29.01.09

Про затвердження нового
складу комісії державних
нагород України при
Петриківській
райдержадміністрації від
31.05.2007 №270-р-07"Про
комісію державних нагород
України при Петриківській
райдержадміністрації"

30-р-09
29.01.09

Про внесення доповнень до
списку осіб ,зарахованих до
кадрового резерву на 2009 рік
для державної служби в
Петриківській районній
державній адміністрації
,затвердженого
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 №688-р-08

31-р-09
29.01.09

Про здійснення заходів щодо
проведення щорічної оцінки
виконання державними
службовцями
райдержадміністарції
покладених на них обов"язків і
завдань у 2008 році.

32-р-09
29.01.09

Про затвердження нового
складу координаційної ради з
питань державної служби при
райдержадміністрації

33-р-09
29.01.09

Про виконання рішення суду
щодо надання дозволу на
розробку проекту відведення
земельних ділянок для зміни їх
цільового призначення (Маляр
А.В.)

34-р-09
30.01.09

Про відведення в натурі (на
місцевості)земельних ділянок у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державних актів на
право власності на землю
(Сесь,Бондар)

35-р-09
30.01.09

Про внесення доповнень до
списку осіб ,зарахованих до
кадрового резерву на 2009 рік
для державної служби в
Петриківській районній
державній адміністрації
,затвердженого
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 №688-р-08
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36-р-09
30.01.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Галкін
О.В.)

37-р-09
30.01.09

Про дозвіл на проведення
інвентаризації земельної
ділянки (ТОВ"Наукововиробниче підприємство")

38-р-09
30.01.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Василенко О.М.)

39-р-09
30.01.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Василенко С.П.)

40-р-09
30.01.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку (Сектименко
Г.І.)

41-р-09
30.01.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
16.06.2005 р.№103-р-05 "Про
затвердження складу та
діяльності земельної комісії"

42-р-09
30.01.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
16.06.2005 р.№105-р-05 "Про
затвердження складу та
діяльності земельної комісії"

43-р-09
02.02.09

Про видачу дубліката
сертифіката на земельну частку
(пай)(Пелипась В.І.)

44-р-09
02.02.09

Про видачу дубліката
сертифіката на земельну частку
(пай)( Коноплянко Л.І.).

45-р-09
02.02.09

Про видачу дубліката
сертифіката на земельну частку
(пай)(Пелипась В.І.)

46-р-09
02.02.09

Про видачу дубліката
сертифіката на земельну частку
(пай)(Пелипась В.І.)

47-р-09
02.02.09

Про нагородження Грамотою
голови райдержадміністрації
Підпарубочого В.О.

48-р-09
04.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (№72-р09)

49-р-09
04.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (№137-р08)
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50-р-09
04.02.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю (Радуга-2)

51-р-09
04.02.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки у власність для
ведення особистого
селянського господарства
(Полівець М.М.)

52-р-09
04.02.09

Про скасування розпоряджень
голови районної державної
дміністрації

53-р-09
05.02.09

Про погодження проекту
Програми соціальноекономічного та культурного
розвитку Петриківського
району на 2009 рік

54-р-09
05.02.09

Про погодження прогнозних
показників доходів і видатків
районного бюджету та
затвердження граничної
чисельності на 2009 рік

55-р-09
06.02.09

Про надання у власність
земельної ділянки(Ткаченко
Є.І.)

56-р-09
09.02.09

Про внесення змін до складу
робочої групи з розгляду
документів для встановлення
пенсій за особливі заслуги
перед Україною

57-р-09
09.02.09

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру
виборців райдержадміністрації

58-р-09
11.02.09

Про встановлення
неповнолітній Пікуш Світлані
Анатоліївні ,02.04.1992 року
народження ,статусу дитини
,позбавленої батьківського
піклування.

59-р-09
11.02.09

Про встановлення
неповнолітній Пікуш Альбіні
Анатоліївні ,01.04.1991 року
народження ,статусу дитини
,позбавленої батьківського
піклування.
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60-р-09
12.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.04.2008 року №117-р08"Про забезпечення виконання
Указу Президента України від
07.лютого 2008 року
№109/2008-02-28"Про
першочергові заходи щодо
забезпечення реалізації та
гарантування

61-р-09
12.02.09

Про затвердження Порядку
контролю за здійсненням
органами місцевого
самоврядування
Петриківського району
делегованих повноважень
виконавчої влади.

62-р-09
12.02.09

Про черговий призов громадян
Петриківського району 19841991р.р.народження на
строкову військову службу у
квітні - травні 2009 року

63-р-09
12.02.09

Про проведення у 2009 році у
Петриківському районі Року
молоді.

64-р-09
13.02.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Придніпровець")

65-р-09
13.02.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Придніпровець")

66-р-09
16.02.09

Про обстеження технічного
стану історичних пам"яток
Великої Вітчизняної війни

67-р-09
16.02.09

Про затвердження складу
районної ради з питань
безпечної життєдіяльності
населення

68-р-09
17.02.09

Про призупинення дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
09.02.2009 №57-р-09"Про
оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру
виборців райдержадміністрації"

69-р-09
18.02.09

Про встановлення малолітній
Червонній Олені Миколаївні
,13.06.2994 року народження
,статусу дитини-сироти.
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70-р-09
18.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
11.03.2008 року №123-р-08
"Про внесення змін та
доповнень до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 27.01.2003 року №17-р-03
"Про додаткові заходи щодо
розвитку малого підприємництв

71-р-09
18.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
Петриківської районної
державної адміністрації від
15.11.2007 року №568-р-07
"Про координаційну раду у
справах дітей при
Петриківській районній
державній адміністрації"

72-р-09
20.02.09

Про робочу групу з питань
розроблення та реалізації
програми модернізації
комунальної теплоенергетики
Петриківського району

73-р-09
20.02.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Пазинич Д.А.)

74-р-09
20.02.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("Приднепровец")

75-р-09
24.02.09

Про виконання районного
бюджету за 2008 рік

76-р-09
26.02.09

Про вчинення правочину

77-р-09
27.02.09

Про встановлення піклування
над неповнолітньою Пікуш
Альбіною
Анатоліївною,01.04.1991 року
народження

78-р-09
27.02.09

Про встановлення днів побачень

79-р-09
27.02.09

Про встановлення піклування
над неповнолітньою Пікуш
Світланою Анатоліївною
,02.04.1992 року народження

80-р-09
27.02.09

Про проведення в
райдержадміністрації І туру
щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний
службовець "
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81-р-09
27.02.09

Про затвердження
календарного графіку заходів
за участю керівництва
райдержадміністрації у березні
2009 року

82-р-09
27.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
07.02.2008 року №59-р-08
"Про районну комісію з питань
забезпечення своєчасності і
повноти сплати податків і
зборів (обов"язкових платежів)
до державного та місцевого
бюджетів"

83-р-09
27.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
15.04.2008 року №205-р-08
"Про організацію закупівель
товарів ,робіт і послуг за
державні кошти"

84-р-09
27.02.09

Про визначення транспортної
доступності у Петриківському
районі

85-р-09
27.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
26.12.2007 року №651-р-07
"Щодо забезпечення
внутрішнього фінансового
контролю "

86-р-09
27.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
18.03.2004 року №71-р-04
"Про створення робочої групи
з аналізу причин
безприбуткової діяльності
підприємств "

87-р-09
27.02.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
10.01.2009 №3-р-09 "Про
внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
20.10.2004 року №386-р04"Про створення спостережної
комісії та затвердження
Положення про спостережн

88-р-09
27.02.09

Про оголошення Подяки
колективу дочірнього
підприємства обласного
комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго "Петриківкатеплоенерго"
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89-р-09
27.02.09

Про проведення оплачуваних
громадських робіт для
незайнятого населення та
затвердження переліку видів
оплачуваних громадських робіт

90-р-09
27.02.09

Про хід виконання програми
"Про підвищення безпеки
дорожнього руху на території
Петриківського району
Дніпропетровської області на
період 2008-2012 років"за
період 2008 року

91-р-09
27.02.09

Про припинення піклування
над Овсієнко Іриною
Іванівною,19.02.1991 року
народження

92-р-09
27.02.09

Про затвердження заходів та
завдань щодо реалізації
державної стратегії
євроінтеграції у
Петриківському районі на
2009-2011 роки

93-р-09
27.02.09

Про хід виконання у 2008 році
районної "Програми
запобігання винекненню
надзвичайних ситуацій
,оперативного реагування на
них та забезпечення пожежної
безпеки в Петриківському
районі на період до 2010 року"

94-р-09
03.03.09

Про заходи щодо реалізації в
2009 році Стратегії подолання
бідності в Петриківському
районі

95-р-09
05.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
18.10.2006 року №359-р-06
"Про надання земель в оренду"

96-р-09
05.03.09

Про забезпечення належного
порядку в районі у святкові та
вихідні дні 7-9 березня 2009
року

97-р-09
11.03.09

Про оголошення Подяки

98-р-09
11.03.09

Про внесення змін та
доповнення до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 29.08.2008 року №456-р-08
"Про заходи щодо
вдосконалення діяльності
підприємств сфери торгівлі
,ресторанного господарства та
надання послуг "
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99-р-09
11.03.09

Про втрату чинності
розпоряджень голови
райдержадміністрації від
20.12.2005 року №432-р-05 та
від 16.07.2007 року №399-р-07

100-р-09
11.03.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту(АТП 11232)

101-р-09
11.03.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (Новохатько)

102-р-09
13.03.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
14.03.2008 року №140-р08"Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки "

103-р-09
16.03.09

Про припинення піклування
над Третяк Катериною
Олегівною,07.12.1992 року
народження

104-р-09
16.03.09

Про реалізацію державної
регуляторної політики у
Петриквіському районі

105-р-09
16.03.09

Про припинення піклування
над Діденко Юлією
Андріївною 07.03.1991 року
народження

106-р-09
16.03.09

Про нагородження Грамотою
голови райдержадміністрації

107-р-09
16.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
27.02.2009 №80-р-09 "про
проведення в
райдержадміністарції І туру
щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний
службовець"

108-р-09
16.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (від
02.02.2009 №46-р-08)

109-р-09
17.03.09

Про нагородження Грамотою
голови райдержадміністрації

110-р-09
17.03.09

Про встановлення
малолітньому Рештозі
Михайлові Олексійовичу
,20.11.1997 року народження
,статусу дитини-сироти
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111-р-09
17.03.09

Про втрату малолітнім
Капленком Олександром
Вікторовичем,09.05.1996 року
народження ,статусу дитини
,позбавленої батьківського
піклування

112-р-09
17.03.09

Про встановлення малолітній
Рештозі Ользі
Олексіївні,03.07.2002 року
народження ,статусу дитинисироти

113-р-09
17.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (від
14.03.2008 № 139-р-08)

114-р-09
17.03.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
(ст"Сонячний")

115-р-09
17.03.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
19.03.2007 року №97-р-07
"Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки"(Василенко С.П.)

116-р-09
19.03.09

Про надання земель в оренду
(Василенко С.П.)

117-р-09
20.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
держаного акта на право
власності на землю (Окуневич
Е.А.)

118-р-09
20.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю
(Тимошенко М.І.)

119-р-09
20.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю Марданян
Р.Г.)

120-р-09
20.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Ганжа
Ю.О.)

121-р-09
20.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Костенюк
В.С.)

122-р-09
20.03.09

Про надання земель у власність
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки (Абалмасовв
В.І,Абалмасов В.,Несевря І.І.)
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123-р-09
20.03.09

Про надання земель у власність
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки (Карташов)

124-р-09
20.03.09

Прозатвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (автомайстерня в смт
Курилівка)

125-р-09
20.03.09

Прозатвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (перукарня)

126-р-09
20.03.09

Прозатвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (школа)

127-р-09
20.03.09

Про дозвіл на видачу
сертифіката на право власності
на земельну частку
(пай)(Гавриш В.С.)

128-р-09
20.03.09

Про видачу дубліката
сертифіката на право власності
на земельну частку
(пай)(Калініченко П.І.)

129-р-09
20.03.09

Про видачу дубліката
державного акта на право
власності на землю (Яшкіна
О.О.)

130-р-09
20.03.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (автомобільна
газонаповнююча компресорна
станція)

131-р-09
20.03.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (Торгівельний
комплекс)

132-р-09
23.03.09

Про нагородження Грамотою

133-р-09
24.03.09

Про затвердження графіку
проведення виїзних прийомів
громадян головою
райдержадміністрації та його
заступниками на ІІ квартал 2009
року
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134-р-09
24.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
29.01.2008 року № 35-р08"Про передачу у власність
земельної ділянки та
припинення права оренди на
землю"

135-р-09
24.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
14.03.1.2008 року № 132-р08"Про передачу земельної
ділянки у власність "

136-р-09
24.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
21.02.2008 року № 76-р08"Про передачу земельної
ділянки у власність "

137-р-09
24.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
27.05.2008 року № 261-р08"Про передачу земельних
ділянок у власність "

138-р-09
24.03.09

Про скасування розпорядження
голови райдержадміністрації
від 15.07.2008 року №357-р-08
"Про затвердження актів
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
завершених будівництвом
об"єктів "

139-р-09
25.03.09

Про надання земель у
власність(Усенко С.В.)

140-р-09
25.03.09

Про скасування розпорядження
голови райдержадміністрації
від 25.01.2008 року №30-р-08
"Про затвердження актів
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
завершених будівництвом
об"єктів"

141-р-09
26.03.09

Про внесення доповнення до
розпорядження голови
райдержадміністрації
від27.02.2009 р. №89-р-09"Про
проведення оплачуваних робіт
для незайнятого населення та
затвердження переліку видів
оплачуваних громадських робіт"

142-р-09
26.03.09

Про припинення дії
спостережної комісії
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143-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
влсності на земельну ділянку
(Самосеєнко А.П.)

144-р-09
27.03.09

Про дозвіл на виготовлення
сертифіката на право власності
на земельну частку (пай)
(Кісіль К.Г.)

145-р-09
27.03.09

Про дозвіл на виготовлення
сертифіката на право власності
на земельну частку (пай)
(Півень В.І.)

146-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земльної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Самарець В.Г.)

147-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земльної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Владика Н.М.)

148-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земльної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Проша
С.В.)

149-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земльної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Сєлуянов О.В.)

150-р-09
27.03.09

Про надання у власність
земльної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Губко В.І.)

151-р-09
27.03.09

Про відведення в натурі (на
місцевості)земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку (Задко Г.А.)

152-р-09
27.03.09

Пор видачу дубліката
сертифіката на земельну частку
(пай)(Чергінець Л.Д.)

153-р-09
27.03.09

Про затвердження плану
роботи Петриківської
райдержадміністрації на
квітень-червень 2009 року та
календарного графіку заходів
за участю керівництва
райдержадміністарції у квітні
2009 року

154-р-09
30.03.09

Пор створення конкурсної
комісії для здійснення
компенсації на здешевлення
відсоткових ставок за
короткострокові кредити
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155-р-09
30.03.09

Про створення комісії з
визначення переліку
сільськогосподарських
підприємств ,які мають право
на виплату компенсації вартості
оплаченої електроенергії ,що
використана з метою поливу
сільськогосподарських культур
на зрошуваних землях

156-р-09
30.03.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту

157-р-09
31.03.09

Про підготовку
сільськогосподарських
підприємств району до
успішного проведення веснянопольових робіт у 2009 році

158-р-09
31.03.09

Про стан виробничого та
невиробничого травматизму у
Петриківському районі за 2008
рік

159-р-09
31.03.09

Про погодження проекту
районної Програми протидії
розповсюдженню інфекційних
соціально небезпечних хвороб
на 2009-2012 роки

160-р-09
31.03.09

Про встановлення
неповнолітній Козак Інні
Юріївні 01.07.1994 року
народження статусу дитини
,позбавленої батьківського
піклування

161-р-09
31.03.09

Про продовження терміну дії
договору оренди земельної
ділянки (ПП"Укрптахосервіс")

162-р-09
31.03.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.06.2008 № 272-р-08 "Про
преміювання заступників
голови райдержадміністрації за
січень місяць 2008року"

163-р-09
31.03.09

Про стан виконання заходів у
зв"язку з 75-ми роковинами
Голодомору 1932-1933років в
Україні

164-р-09
02.04.09

Про надання дозволу щодо
вчинення правочину.

165-р-09
02.04.09

Про створення спостережної
комісії та затвердження
Положення про спостережну
комісію при Петриківській
райдержадміністрації
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166-р-09
02.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.03.2009 року №156-р09"Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту"

167-р-09
06.04.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
19.12.2007 року № 615-р-07
"Про надання дозволу на
розробку проекту відведення
земельної ділянки
"(ПП"Кристал - Сервіс Плюс"

168-р-09
06.04.09

Про координаційну раду з
питань сімейної,гендерної
,демографічної політики
,попередження насильства в
сім"ї ,протидії торгівлі людьми
при Петриківській районній
державній адміністрації

169-р-09
07.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
29.10.2007 № 533-р-07 "Про
встановлення надбавок
працівникам
райдержадміністрації "

170-р-09
07.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
27.11.2007 № 580-р-07 "Про
встановлення надбавок
працівникам
райдержадміністрації"

171-р-09
07.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
24.12.2007 № 634-р-07 "Про
встановлення надбавок
працівникам
райдержадміністрації за
грудень 2007 року"

172-р-09
07.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
27.03.2008 № 171-р-08 "Про
преміювання заступників
голови райдержадміністрації
за листопад та грудень місяць
2007 року"

173-р-09
08.04.09

Про проведення чотириденних
навчально-польових зборів з
учнями 11-х класів
загальноосвітніх шкіл району
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174-р-09
08.04.09

Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту (Літня площадка біля
магазину "Зірочка")

175-р-09
08.04.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністарції від
02.10.2007 року№483/1-р07"Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки "(Чернобай О.П.)

176-р-09
08.04.09

Про встановлення
малолітньому Лисиці С.А.,
01.04.2005р.оку народження,
статусу дитини,позбавленої
батьківського піклування

177-р-09
08.04.09

Про встановлення опіки над
малолітньою Рештогою
О.О.,03.07.2002 року
народження

178-р-09
08.04.09

Про встановлення
малолітньому Лисиці
М.І.,31.03.00р.,статусу
дитини,позбавленої
батьківського піклування

179-р-09
08.04.09

Про встановлення опіки над
малолітнім Рештогою М.О.,
20.11.97р.н.

180-р-09
08.04.09

Про встановлення малолітній
Бочці О.Д.,27.06.96р.н.,статусу
дитини,позбавленої
батьківського піклування

181-р-09
10.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.03.2009 року №156-р-09
"Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту"

182-р-09
14.04.09

Про преміювання Гладких
А.В.за січень 2008 року

183-р-09
14.04.09

Про закінчення опалювального
сезону

184-р-09
14.04.09

Про надання дозволу на зміну
прізвища

185-р-09
15.04.09

Про затвердження складу
комісії з перевірки наведення
належногостану на закріплених
за підприємствами
,організаціями та установами
усіх форм власності територіях
району.
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186-р-09
16.04.09

Про внесення змін до складу
комісії з питань захисту прав
дітей Петриківської районної
державної адміністрації

187-р-09
16.04.09

Про припинення піклування
над Пікуш Альбіною
Анатоліївною,01.04.1991 року
народження

188-р-09
16.04.09

Про вибуття з прийомної сім"ї
Літовченко малолітніх :Бочки
Олени Дем"янівни ,1996 року
народження ,Лисиці Михайла
Івановича ,2000 року
народження та Лисиці Сергія
Андрійовича ,2005 року
народження

189-р-09
17.04.09

Про затвердження натуральних
норм забезпечення населення
району скрапленим газом та
твердим паливом для надання у
2009 році пільг

190-р-09
17.04.09

Про забезпечення належного
порядку в районі у святкові та
вихідні дні 18-20 квітня 2009
року

191-р-09
23.04.09

Про районну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій

192-р-09
24.04.09

Про проведення навчальних
стрільб

193-р-09
28.04.09

Про підсумки соціальноекономічного та культурного
розвитку Петриківського
району за І квартал 2009 року

194-р-09
28.04.09

Про підсумки виконання
бюджету та районного бюджету
за і квартал 2009 року

195-р-09
28.04.09

Про стан виконання Указу
Президента України від
07.02.2009 року №109/2008 у І
кварталі 2009 року

196-р-09
28.04.09

Про виконання заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки
під час весняно-літнього
періоду

197-р-09
28.04.09

Про оголошення подяки
ліквідаторам наслідків
Чорнобильської катастрофи

198-р-09
29.04.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державних актів на
право власності на земельні
ділянки ( Подопригора)
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199-р-09
29.04.09

Про забезпечення належного
порядку в районі у святкові та
вихідні дні 1- 4 та 9-11 травня
2009 року

200-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації

201-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
05.11.2007 р.№549-р-07"Про
надання земель в оренду"та
укладення додаткової угоди до
договору оренди землі
(ТОВ"Відпочивальнооздоровчий комплекс
"Світанок"")

202-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
04.05.2007 р.№220-р-07"Про
надання земель в оренду"та
укладення додаткової угоди до
договору оренди землі
(ЗАТ"Дніпровський завод
мінеральних добрив")

203-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
11.06.2007 р.№297-р-07"Про
надання земель в оренду"та
укладення додаткової угоди до
договору оренди землі
(ТОВ"Придніпровська
енергетична компанія")

204-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
09.08.02 р.№273"Про надання
земель в оренду"та укладення
додаткової угоди до договору
оренди землі (Білан О.О.)

205-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції від
09.08.2002 р.№271 "Про
надання земель в оренду"та
укладення додаткової угоди до
договору оренди землі
(Караван П.М.)

206-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції (№158-р07)

207-р-09
30.04.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністарції (№500-р08)
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208-р-09
30.04.09

Про встановлення
малолітньому Кобцю Данілу
Євгеновичу ,16.10.2008 року
народження ,статусу
дитини,позбавленої
батьківського піклування

209-р-09
30.04.09

Про відзначення в районі Дня
Перемоги та пам"ятних подій
Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років

210-р-09
30.04.09

Про затвердження
календарного графіку заходів
за участю керівництва
райдержадміністрації у травні
2009 року

211-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Мікішева
Т.І.)

212-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на
землю(кст"Будівельник")

213-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Якобчук Н.Ф.)

214-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Ковальова
Р.І.)

215-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю(Музиченко
О.М.)

216-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Погрібняк
С.В.)

217-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю(Кіба Н.В.)

218-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Агібалова
О.Г.)

219-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(кст"Ремонтник")
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220-р-09
05.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Бикова
Л.А.)

221-р-09
05.05.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку(ксп "Маяк")

222-р-09
05.05.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку (Машура
Н.С.)

223-р-09
05.05.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельну ділянку (Черниш
Л.В.)

224-р-09
07.05.09

Про надання дозволу на
розробку проекту відведення
земельної ділянки (Портний
Р.В.)

225-р-09
08.05.09

Про скасування розпоряджень
голови районної державної
адміністрації(№144-р-08,№9-р08)

226-р-09
08.05.09

Про виділення автотранспорту
для перевезення збірної
команди Петриківського
району з футболу

227-р-09
08.05.09

Про заходи щодо забезпечення
та підвищення рівня безпеки
громадян в населених пунктах
району

228-р-09
12.05.09

Про виконання постанови суду
щодо надання дозволу на
розробку проекту відведення
земельної ділянки
(ТОВ"Собраніє")

229-р-09
12.05.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку(Пікуш М.Т.)
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230-р-09
12.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельну
ділянку("Гідромеханізатор")

231-р-09
12.05.09

Про затвердження проекту
відведення земельної
ділянки,надання її у власність
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку(Неруш О.І.)

232-р-09
12.05.09

Про видачу дубліката
державного акта на право
власності на землю
(Гориславець Л.Т.)

233-р-09
12.05.09

про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
(Веремейченко Л.І.)

234-р-09
12.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Зуц Н.О.)

235-р-09
12.05.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
частки(паю)(Лан О.І.)

236-р-09
13.05.09

Про встановлення опіки над
малолітнім Кобцем Данілом
Євгеновичем

237-р-09
13.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(ст"Машинобудівник")

238-р-09
13.05.09

Про затвердження плану
заходів щодо виконання
бюджетної програми на 2009 рік

239-р-09
13.05.09

Про встановлення опіки над
майном малолітніх- сиріт
Рештоги Михайла
Олексійовича та Рештоги
Ольги Олексіївни

240-р-09
13.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
(кст"Оріль")

241-р-09
14.05.09

Про організацію виконання
рішення районної ради від
06.02.2009 року №19322/У"Про програму соціальноекономічного та культурного
розвитку району на 2009 рік"
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242-р-09
14.05.09

Про затвердження плану
заходів щодо організації
виконання районного і
місцевих бюджетів району у
2009 році.

243-р-09
19.05.09

Про створення комісії для
перевірки спільно з
Петриківським районним
управлінням юстиції стану
виконання виконкомами
сільських ,селищних рад
Петриківського району
делегованих повноважень
райдержадміністрації в частині
здійснення легалізації
об"єднань гром

244-р-09
19.05.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.03.2008 №111-р-08 "Про
склад комісії з питань
загальнообов"язкового
державного соціального
страхування у зв"язку з
втратою непрацездатності та
витратами ,зумовленими
народженням та похо

245-р-09
19.05.09

Про надання в оренду водного
об"єкту ПП"Кристал Сервіс
Плюс"

246-р-09
21.05.09

Про створення комісії при
райдержадміністрації щодо
розгляду питань ,пов"язаних з
наданням водних об"єктів (їх
частини)загальнодержавного
значення ,розташованих на
території району,у
користування на умовах оренди

247-р-09
21.05.09

Про затвердження на 2009 рік
граничної чисельності ,фонду
оплати праці та видатків на
утримання районної державної
адміністрації

248-р-09
21.05.09

Про припинення піклування
над Мартишкою Любов"ю
Василівною,18.05.1991 року
народження.

249-р-09
25.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю ("Дніпро-2")
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250-р-09
25.05.09

Про затвердження складу
штабу з підготовки об"єктів
житлово-комунального
господарства та об"єктів
соціально-культурної сфери до
роботи в умовах осінньозимового періоду 2009-2010
років

251-р-09
26.05.09

Про затвердження заходів з
підготовки об"єктів житловокомунального господарства та
соціально-культурної сфери
району до роботи в осінньозимовий період 2009-2010 років

252-р-09
26.05.09

Про хід виконання Цільової
комплексної програми розвитку
фізичної культури і спорту в
Петриківському районі до 2011
року

253-р-09
26.05.09

Про хід виконання
пргограм:"Допрофільна
підготовка молоді","Перехід
старшої школи на профільне
навчання " та продовження
терміну їх дії до 2012 року

254-р-09
27.05.09

Про вчинення правочину

255-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю ("Каскад")

256-р-09
27.05.09

Про надання дозволу на
розробку проекту відведення
земельної ділянки (в
оренду)(Надзвецький К.Г.)

257-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Оріль")

258-р-09
27.05.09

Про надання земель в оренду
(Кузнєцов Г.П.)

259-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Нікітін
О.М.)

260-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Ремонтник")

261-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Дубицька Н.В.)
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262-р-09
27.05.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Жук В.П.)

263-р-09
27.05.09

Про надання земель в оренду
(Нидзвецький К.Г.)

264-р-09
29.05.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
13.01.2009 р.№15-р-09"Про
надання у власність земельної
ділянки у розмірі земельної
частки (паю)та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку"(Галкіна М.М.)

265-р-09
29.05.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю("Веселка")

266-р-09
29.05.09

Про затвердження
календарного графіку заходів
за участю керівництва
райдержадміністрації у червні
2009 року

267-р-09
01.06.09

Про внесення доповнення до
списку осіб,зарахованих до
кадрового резерву на 2009 рік
для державної служби в
Петриківській районній
державній
адміністрації,затвердженого
розпорядженням голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 №688-р-08

268-р-09
01.06.09

Про забезпечення належного
порядку в районі у святкові та
вихідні дні 6-8 та 27-29 червня
2009року

269-р-09
03.06.09

Про припинення піклування
над Денисовою Юлією
Андріївною ,24.05.1991 року
народження

270-р-09
03.06.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки(паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку (Серга В.П.)

271-р-09
03.06.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Булигін П.В.)

272-р-09
03.06.09

Про затвердження районних
заходів щодо відпочинку та
оздоровлення дітей
Петриківського району у 2009
році
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273-р-09
03.06.09

Про направлення малолітнього
Баранова івана Васильовича до
державного закладу

274-р-09
03.06.09

Про направлення малолітньої
Баранової Каріни Василівни до
державного закладу

275-р-09
03.06.09

Про надання земель у власність
(Омельченко І.І.)

276-р-09
03.06.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від 07
лютого 2008 року №58-р-08

277-р-09
03.06.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Рождественська С.М.)

278-р-09
03.06.09

Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Черненко В.П.)

279-р-09
11.06.09

Про скасування розпоряджень Юридичний відділ
голови районної державної
адміністрації(№№261-р-07,519р-07,167-р-06)

280-р-09
12.06.09

Про направлення збірної
команди Петриківського
району на зональні змагання ІІІ
обласної спартакіади державних
службовців

281-р-09
12.06.09

Про проведення районної
спартакіади державних
службовців у 2009 році

282-р-09
16.06.09

Про відповідальних за
службовим автотранспортом

283-р-09
19.06.09

Про призначення завідувача
сектору з опіки та піклування
служби у справах дітей
райдержадміністрації
Тимошенко
А.І.адміністратором безпеки
районного рівня Єдиної
інформаційно-аналітичної
системи "Діти"(ЄІАС"Діти")

284-р-09
22.06.09

Про проведення військоволікарської експертизи громадян
Петриківського району у 2009
році

285-р-09
23.06.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
02.12.2008 року №619-р08"Про створення комісії при
райдержадміністрації з
обстеження зелених насаджень"
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286-р-09
23.06.09

Про втрату чинності деяких
розпоряджень голови
райдержадміністрації

287-р-09
23.06.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на
землю(СТ"Авиатор")

288-р-09
23.06.09

Про скасування розпорядження
голови райдержадміністрації
від 27.07.2005 року №218-р-05
"Про створення комісії при
райдержадміністрації з
обстеження та вибору територій
під будівництво
(реконструкцію)об"єктів та
установку малих архітектурних
форм для комер

289-р-09
23.06.09

Про нагородження Грамотою
Пікуш М.І.

290-р-09
23.06.09

Про нагородження державних
службовців району до Дня
державної служби

291-р-09
24.06.09

Про встановлення
малолітньому Кваку О.М.
08.10.2004 року народження.
Статусу дитини позбавленої
батьківського піклування

292-р-09
24.06.09

Про встановлення
неповнолітній Ткач В.Г.
01.07.96.р.н.статусу дитини
позбавленої батьківського
піклування

293-р-09
24.06.09

Про заходи щодо відзначення в
районі Дня молоді

294-р-09
24.06.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(Стогній І.А)

295-р-09
24.06.09

Про визнання недійсним п.5
розпорядження голови
райдержадміністрації від
02.09.2005 №285-р-05

296-р-09
24.06.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
29.10.2008р. №531-р-08"Про
надання у власність земельних
ділянок та видачу державних
актів на право власності на
землю"(Белянінова І.А.)

Хто готував
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297-р-09
24.06.09

Про надання дозволу на видачу
сертифікату на право на
земельну частку(пай) (Татарчук
Л.Ф.)

298-р-09
25.06.09

Про затвердження проекту
відведення та надання
земельної ділянки в аренду для
рибогосподарських потреб
ПП"Кристал Сервіс Плюс"

299-р-09
25.06.09

Про встановлення надбавки за
виконання особливо важливої
роботи Прянікову С.О. за
червень місяць 2009 року

300-р-09
25.06.09

Про преміювання Прянікова
С.О. за червень місяць 2009
року

301-р-09
26.06.09

Про направлення малолітнього
Квака О.М. до державного
закладу

302-р-09
26.06.09

Про внесення змін до складу
колегії райдержадміністрації

303-р-09
26.06.09

Про відзначення в районі у
2009 році державних свят-Дня
Конституції України,Дня
Державного Прапора України
та дня незалежності України.

304-р-09
30.06.09

Про затвердження плану
роботи Петриківської
райдержадміністрації на
липень-вересень 2009 року та
календарного графіка заходів за
участю керівництва
райдержадміністрації у липні
2009 року

305-р-09
30.06.09

Про хід виконання
розпорядження голови
райдержадміністрації від
23.12.2008 №665-р-08"Про
підсумки роботи з кадрами за
2008 рік та завдання роботи з
кадрами на 2009 рік"

306-р-09
30.06.09

Про підготовку
сільськогосподарських
підприємств району до
проведення збирання ранніх
зернових урожаю 2009 року

307-р-09
03.07.09

Про скасування розпорядження
голови районної державної
адміністрації (Міщенко Н.М.)

308-р-09
03.07.09

Про затвердження складу
координаційної ради при
райдержадміністрації з питань
розвитку підприємництва
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309-р-09
03.07.09

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
начальника відділу
організаційно-кадрової роботи
райдержадміністрації

310-р-09
03.07.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки(паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку(Дарадан В.В.)

311-р-09
03.07.09

Про встановлення опіки над
малолітньою Ткач Вікторією
Геннадіївною,01.07.1996 року
народження

312-р-09
03.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Уріку
В.М.)

313-р-09
03.07.09

Про направлення збірної
команди Петриківського
району на фінальні змагання
обласної спартакіади "Краще
спортивне село
Дніпропетровщини"

314-р-09
07.07.09

Про затвердження Плану
залучення сил та засобів на
гасіння пожеж в
Петриківському районі
Дніпропетровської області

315-р-09
08.07.09

Про втрату чинності
розпорядження голови
райдержадміністрації від
03.07.2009 № 309-р-09 "Про
оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
начальника відділу
організаційно-кадрової роботи
райдержадміністрації"

316-р-09
08.07.09

Про покладання
відповідальності за збереження
та використання гербової
печатки райдержадміністрації

317-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Дорошенко
С.М.)

318-р-09
13.07.09

Про внесення змін до складу
комісії з питань захисту прав
дітей Петриківської районної
державної адміністрації

319-р-09
13.07.09

Про організацію проведення
Всеукраїнського конкурсу
"Приязна адміністрація"
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320-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Цюман В.І.)

321-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельну ділянку
("Прометей")

322-р-09
13.07.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
15.07.2008 року №361-р-08
"Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки (Векленко М.І.)

323-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Оріль")

324-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Гмиза А.Я.)

325-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Гацура В.В.)

326-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Снітько О.В.)

327-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Замошніков М.О.)

328-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Бєліков Є.Є.)

329-р-09
13.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Оріль")

330-р-09
14.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (№655-р08)
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331-р-09
14.07.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови
райдержадміністрації від
31.07.2008 року №397-р08"Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки"

332-р-09
14.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
20.03.2009 року №125-р09"Про затвердження акта
державної приймальної комісії
щодо прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом
об"єкту"

333-р-09
14.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (№655-р08)

334-р-09
14.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (№470-р08)

335-р-09
16.07.09

Про встановлення днів
побачень (Нещерет А.В.)

336-р-09
16.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
("Оріль Укргіпромез")

337-р-09
17.07.09

Про затвердження графіка
проведення виїзних прийомів
громадян головою
райдержадміністрації та його
заступниками на ІІІ квартал
2009року

338-р-09
20.07.09

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад
державних службовців
райдержадміністрації

339-р-09
20.07.09

Про покладання
відповідальності за збереження
та використання гербової
печатки райдержадміністрації

340-р-09
20.07.09

Про призначення
відповідального керівника з
ліквідації надзвичайної події
об"єктового рівня

341-р-09
21.07.09

Про затвердження переліку
питань при проведенні іспиту
кандидатів на заміщення
вакантних посад державних
службовців
райдержадміністрації

342-р-09
21.07.09

Про створення комісії з
питання формування та
розвитку екомережі у
Петриківському районі
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343-р-09
21.07.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку (Павленко Л.П.)

344-р-09
21.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Кравченко В.В.)

345-р-09
21.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки(
"Оріль"Укргіпромеза")

346-р-09
21.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
(СТ"Оріль")

347-р-09
23.07.09

Про створення комісії з вибору
(обстеження) місця
розташування земельної ділянки

348-р-09
23.07.09

Про направлення збірної
команди Петриківського
району на фінальні змагання ІІІ
обласної спартакіади державних
службовців

349-р-09
23.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
(СТ"Машинобудівник")

350-р-09
23.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
23.02.2005 року №46-р-05
"Про надання земельної
ділянки в оренду" та укладення
додаткової угоди до договору
оренди землі

351-р-09
23.07.09

Про затвердження нового
складу робочої групи
Петриківської районної
державної адміністрації щодо
посилення внутрівідомчого
контролю за відкритістю і
прозорістю в роботі органів
виконавчої влади, усунення
причин та умов, пов"язаних із
корупцією

352-р-09
23.07.09

Про затвердження нового
складу координаційної ради з
питань державної служби при
райдержадміністрації
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353-р-09
23.07.09

Про затвердження нового
складу комісії з питань
обчислення стажу державної
служби

354-р-09
23.07.09

Про затвердження нового
складу комісії з питань
проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад
державних службовців
Петриківської районної
державної адміністрації

355-р-09
23.07.09

Про створення комісії з
прийняття бланків

356-р-09
23.07.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю
("СТ"Здоров"я)

357-р-09
27.07.09

Про внесення змін до складу
колегії райдержадміністрації

358-р-09
27.07.09

Про підготовку району до
збирання урожаю ранніх
зернових та забезпечення
району продовольчим зерном
на 2009/2010 маркетинговий
рік

359-р-09
27.07.09

Про затвердження нового
складу робочої групи
райдержадміністрації з
організації проведення в
Петриківському районі
Всеукраїнського конкурсу
"Приязна адміністрація"

360-р-09
27.07.09

Про направлення збірної
команди Петриківського
району з футболу на фінальні
змагання

361-р-09
28.07.09

Про встановлення малолітній
Онищенко Вікторії
Олександрівні, 10 лютого
2002року народження, , статусу
дитини, позбавленої
батьківського піклування

362-р-09
28.07.09

Про черговий призов громадян
1984-1991р.р. народження
Петриківського району на
строкову військову службу у
жовтні-листопаді 2009 року

363-р-09
28.07.09

Про підсумки соціальноекономічного та культурного
розвитку Петриківського
району за І півріччя 2009 року

364-р-09
28.07.09

Про підсумки виконання
бюджету району та районного
бюджету за І півріччя 2009 року
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365-р-09
28.07.09

Про погодження проекту
Програми розвитку малого
підприємництва у
Петриківському районі на
2009-2011 роки та хід
виконання програми розвитку
малого підприємництва у
Петриківському районі за 2008
рік та І півріччя 2009 року

366-р-09
28.07.09

Про стан виконання Указу
Президента України від
07.02.2008 року №109/2008 у
ІІ кварталі 2009 року

367-р-09
28.07.09

Про погодження проекту
регіональної програми "Про
оздоровлення та відпочинок
дітей Петрик.району у 20092013 роках"

368-р-09
30.07.09

Про затвердження
календарного графіка заходів за
участю керівництва
райдержадміністрації у серпні
2009року

369-р-09
30.07.09

Про встановлення надбавок
працівникам
райдержадміністрації за липень
місяць 2009 року

370-р-09
30.07.09

Про створення комісії з
розгляду матеріалів щодо
прийняття на обслуговування
непрацездатних громадян в
окремих випадках

371-р-09
30.07.09

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру
виборців райдержадміністрації

372-р-09
30.07.09

Про затвердження нового
складу комісії державних
нагород України при
Петриківській
райдержадміністрації

373-р-09
30.07.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 р.№688-р-08 "Про
затвердження списку осіб,
зарахованих до кадрового
резерву на 2009 рік для
державної служби в
Петриківській районній
державній адміністрації

374-р-09
30.07.09

Про надання дозволу на
проведення інвентаризації
земель
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375-р-09
31.07.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(Назаренко О.В.
СТ"Авіатор")

376-р-09
03.08.09

Про виконання рішення суду
щодо укладення додаткової
угоди до договору оренди
земельної ділянки

377-р-09
04.08.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
держаних актів на право
власності на землю(СТ"Мрія" Мороз А.В.,Панченко Л.І.)

378-р-09
06.08.09

Про створення комісії з
проведення випробувань
комплексної системи захисту
інформації автоматизованої
інформаційнотелекомунікаційної системи
"Державний реєстр виборців"

379-р-09
06.08.09

Про адміністратора безпеки
відділу ведення Державного
реєстру виборців
райдержадміністрації

380-р-09
06.08.09

Про плату за навчання в
Петриківській дитячій
музичній школі

381-р-09
10.08.09

Про внесення змін до
розпорядження голови рда від
23.07.09 № 354-р-09 " Про
затвердження нового складу
комісії з питань проведення
конкурсів на заміщення
вакантних посад
держслужбовців Петриківської
РДА"

382-р-09
10.08.09

Про встановлення опіки над
малолітньою Онищенко В.О.,
10 червня 2002 року
народження

383-р-09
10.08.09

Про внесення змін до
розпорядження голови РДА
від 28.07.2009 №361-р-09 "
Про встановлення малолітній
Онищенко В.О., 10 лютого
2002 року народження, статусу
дитини, позбавленої
батьківського піклування"

384-р-09
10.08.09

Про внесення змін до Програми
зайнятості населення
Петриківського району на
2008-2009 роки
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385-р-09
10.08.09

Про затвердження переліку
питань при проведенні іспиту
кандидатів на заміщення
вакантної посади головного
спеціаліста відділу Державного
реєстру виборців
райдержадміністрації

386-р-09
10.08.09

Про організацію виконання
рішення районної ради від 25
червня 2009року № 222-25/У
"Про внесення змін до рішення
районної ради від 6 лютого
2009року № 194-22/У "Про
затвердження районного
бюджету на 2009рік"

387-р-09
10.08.09

Про підготовку і проведення
приписки громадян 1993року
народження до призовної
дільниці Петриківського
району протягом січня-березня
2010року

388-р-09
13.08.09

Про відзначення в районі у
2009році державних свят

389-р-09
14.08.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(Кравченко Євген
Іванович)

390-р-09
17.08.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови РДА
від 04.0702008 р. № 339-р-08 "
Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки" (Шатило Катерина
В’ячеславівна)

391-р-09
17.08.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови РДА
від 04.07.2008 р. № 340-р-08 "
Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки" (Шатило Людмила
Володимирівна)

392-р-09
17.08.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови РДА
від 04.07.2008 р. " 341-р-08 "
Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки" (Сербін Альона
Миколаївна)

393-р-09
17.08.09

Про продовження терміну дії
розпорядження голови РДА
від 04.07.2008 р. №342-р-08 "
Про дозвіл на розробку
проекту відведення земельної
ділянки" (Щебетун Людмила
Анатоліївна)
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394-р-09
19.08.09

Про забезпечення належного
порядку в районі у святковий
та вихідні дні 22-24 серпня
2009 року

395-р-09
25.08.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.12.2008 № 688-р-08 "Про
затвердження списку осіб,
зарахованих до кадрового
резерву на 2009рік для
державної служби в
Петриківській районній
державній адміністрації"

396-р-09
25.08.09

Про хід виконання районної
Комплексної програми
профілактики злочинності на
2006-2010роки у
Петриківському районі за
перше півріччя поточного року

397-р-09
25.08.09

Про хід виконання у 2009році
заходів з реалізації Стратегії
подолання бідності в
Петриківському районі на
2004-2010роки

398-р-09
25.08.09

Про стан виконання заходів
щодо підготовки підприємств
житлово-комунального
господарства та соціальнокультурної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий
період 2009-2010років

399-р-09
26.08.09

Про підсумки роботи щодо
допризовної підготовки у 20082009 навчальному році та
завдання на 20092010навчальний рік

400-р-09
27.08.09

Про внесення змін до додатку 1
розпорядження голови
райдержадміністрації від
14.08.2002 року № 289 "Про
порядок проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад
державних службовців
райдержадміністрації"

401-р-09
27.08.09

Про преміювання працівників
апарату райдержадміністрації та
її структурних підрозділів за
серпень 2009 року

402-р-09
28.08.09

Про затвердження
календарного графіка заходів за
участю керівництва
райдержадміністрації у вересні
2009 року

403-р-09
28.08.09

Про встановлення надбавок
працівникам структурних
підрозділів
райдержадміністрації за серпень
2009року
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404-р-09
31.08.09

Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
начальника управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

405-р-09
31.08.09

Щодо впорядкування
карантинних зон у
Петриківському районі

406-р-09
31.08.09

Про встановлення днів
побачень (Батюк Сергій
Володимирович)

407-р-09
31.08.09

Про втрату статусу дитини,
позбавленої батьківського
піклування та припинення
опіки(Васильєв Олексій
Деміносович)

408-р-09
31.08.09

Про нагородження вчителів

409-р-09
31.08.09

Про утворення робочої групи
для проведення інвентаризації
земельних ділянок, які
знаходяться за межами
населених пунктів району

410-р-09
31.08.09

Про утворення робочої групи
для проведення інвентаризації
матеріальних цінностей,
бланків суворої звітності та
грошових коштів

411-р-09
01.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації від
30.03.09 №155-р-09 "Про
створення комісії з визначення
переліку
сільськогосподарських
підприємств, які мають право
на виплату компенсації вартості
оплаченої електроенергії, що
використана

412-р-09
01.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови РДА
від 30.03.09 № 154-р-09 " Про
створення конкурсної комісії
для здійснення компенсації на
здешевлення відсоткових
ставок за короткострокові
кредити

413-р-09
04.09.09

Про виділення автомобіля
ГАЗ-2705 "Газель № 513-88
АЕ для поїздки делегації
району на нараду до м. Києва

414-р-09
04.09.09

Про нагородження з нагоди
Дня підприємця

415-р-09
04.09.09

Про районну комісію з питань
упорядкування обліку
юридичних осіб
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416-р-09
08.09.09

Про надання земельної ділянки
у власність та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(Рождественська С.М.)

417-р-09
08.09.09

Про надання земельної ділянки
у власність та видачу
державного акта на право
власності на земельну
ділянку(Булигін П.В.)

418-р-09
08.09.09

Про проведення в районі Дня
фізичної культури і спорту

419-р-09
08.09.09

Про надання дозволу на зміну
прізвища

420-р-09
08.09.09

Про встановлення
малолітньому Колеснику
Антону Володимировичу, 29
грудня 2002 року народження,
статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування

421-р-09
08.09.09

Про відведення внатурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки(паю)
та видачу державних актів на
право власності на земельну
ділянку (Кошовий А.В.,
Фетіскіна Л.І.)

422-р-09
08.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (Коровін
Ю.Ф., Коровін В.Ю.)

423-р-09
08.09.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельних ділянок
у розмірі земельної частки
(паю) та видачу державних
актів на право власності на
земельні ділянки (КСП "Оріль")

424-р-09
08.09.09

Про відведення в натурі (на
місцевості)земельних ділянок у
розмірі земельної частки (паю)
та видачу державних актів на
право власності на земельну
ділянку (Гордійов, Маланія,
Салатян, Задорожній)

425-р-09
09.09.09

Про втрату чинності
розпорядження голови РДА
від 31.08.2009 № 404-р-09 "
Про оголошення конкурсу на
заміщення вакантної посади
начальника управління
агропромислового розвитку РДА
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426-р-09
09.09.09

Про дозвіл на розробку
проекта відведення земельної
частки (паю)(Кісіль К.Г.)

427-р-09
09.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації(Ладур
А.М.)

428-р-09
09.09.09

Про надання увласність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю(Тараненко
Є.Т.)

429-р-09
09.09.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на земельну ділянку
(Горбачук К.І.)

430-р-09
09.09.09

Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної частки
(паю) та видачу державного
акта на право власності на
земельну ділянку (Деншакова
Л.К.)

431-р-09
09.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови РДА
від 30.12.2008 № 688-р-09 "
Про затвердження списку осіб,
зарахованих до кадрового
резерву на 2009 рік для
державної служби в
Петриківській РДА

432-р-09
10.09.09

Про створення районної комісії
для визначення збитків і втрат
сільськогосподарського
виробництва і
лісогосподарського
виробництва, які підлягають
відшкодуванню

433-р-09
11.09.09

Про склад комісії з питань
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою
непрацездатності та витратами,
зумовленими народженням та
похованням

434-р-09
14.09.09

Про затвердження складу
робочої групи з розроблення
щорічних проектів районної
програми зайнятості населення

435-р-09
14.09.09

Про нагородження працівників
нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості
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436-р-09
14.09.09

Про затвердження переліку
питань при проведенні іспиту
кандидатів на заміщення
вакантної посади першого
заступника голови
райдержадміністрації

437-р-09
15.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (Губа
Т.М.)

438-р-09
17.09.09

Про заходи у зв’язку з
відзначенням 20-ї річниці
створення Народного Руху
України за перебудову

439-р-09
18.09.09

Про виділення коштів для
придбання шкільної та
спортивної форм учням
загальноосвітніх шкіл з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

440-р-09
22.09.09

Про джозвіл на розробку
проекта відведення земельної
частки (паю) на виконання
рішення Петриківського
районного суду (Донець Л.М.)

441-р-09
22.09.09

Про дозвіл на розробку
проекта відведення земельної
частки (паю) (Омельницький
В.П.)

442-р-09
22.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
райдержадміністрації (Іващенко
Н.М., Гаврюкін В.Г.)

443-р-09
22.09.09

Про встановлення опіки над
майном неповнолітньої Гето
А.А.

444-р-09
22.09.09

Про встановлення опіки над
малолітнім Колесником А.В.

445-р-09
22.09.09

Про затвердження Положення
про Петриківський
територіальний центр
соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян

446-р-09
23.09.09

Про створення районних
галузевих рад підприємців у
Петриківському районі

447-р-09
24.09.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на земельні ділянки
(СТ "Домостроитель")

Хто готував

Дата формування: 29.12.2009р. 14:28
"Облік-Ода 2007", (с) Володимир Найдьонов, 1999-2003, 2006, 2007

Дата
державної
реєстрації

Дата
оприлюднення

Дата
розсилки

Сторінка 48 із 50

Форма ВН.01

Індекс і дата

Короткий зміст

448-р-09
24.09.09

Про внесення змін до
розпорядження голови
Петриківської РДА ід
26.06.2009 р. № 301-р-09 "
Про направлення малолітнього
Квака О.М. до державного
закладу"

449-р-09
24.09.09

Про затвердження графіка
проведення виїзних прийомів
громадян головою
райдержадміністрації та його
заступниками на жовтень 2009
року

450-р-09
24.09.09

Про адміністратора безпеки
відділу ведення Державного
реєстру виборців
райдержадміністрації

451-р-09
24.09.09

Про відзначення 01 жовтня
2009 року Міжнародного дня
людей похилого віку та Дня
ветерана в Петриківському
районі

452-р-09
25.09.09

Про усунення порушень,
виявлених у ході ревізії

453-р-09
25.09.09

Про внесення змін до складу
колегії райдержадміністрації

454-р-09
29.09.09

Про затвердження плану
роботи Петриківської рда на
жовтень-грудень 2009року та
календарного графіка заходів за
участю керівництва рда у
жовтні 2009року

455-р-09
29.09.09

Про надання у власність
земельнщї ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Хубян
С.А.)

456-р-09
29.09.09

Про надання у власність
земельних ділянок та видачу
державних актів на право
власності на землю (содове
товариство "Коксохімік-3)

457-р-09
29.09.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю(Чабан В.Р.)

458-р-09
29.09.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю(
Поштаренко В.Т)

459-р-09
29.09.09

Про надання у власність
земельної ділянки та видачу
державного акта на право
власності на землю (Якушенка
Ю.М.)
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Короткий зміст

460-р-09
29.09.09

Про надання в натурі (на
місцевості) земельної ділянки у
розхмірі земельної частки (паю
та видачу державного акта на
право власності на земельну
ділянку (Скічко А.С.)

461-р-09
29.09.09

Про підсумки збирання ранніх
зернових урожаю 2009 року

462-р-09
29.09.09

Про стан наповнення бюджету
Пенсійного фонду, погашення
заборгованості та недопущення
зростання заборгованості по
сплаті поточних платежів
підприємствами району

463-р-09
30.09.09

Про встановлення
неповнолітній Гето Анастасії
Андріївні, 24 січня 1995року
народження, статусу дитини,
позбавленої батьківського
піклування

464-р-09
30.09.09

Про встановлення днів
побачень (Брик Е.І.)

465-р-09
30.09.09

Про проведення комплексу
заходів щодо боротьби з
американським білим
метеликом, карантинними та
іншими бурянами на території
району
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