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Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства громадянці Сєлєдєвській Вірі
Антонівні на території Березнуватівської сільської ради
Про затвердження складу та Положення опікунської ради
при
райдержадміністрації
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної ділянки, що
надається в оренду ТОВ „Нова Справа-Декор” для промислових цілей
(будівництва виробничих та складських приміщень)
на території
Солонянської селищної ради
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної ділянки, що
надається в оренду ТОВ „Нова Справа-Декор” для промислових цілей
(будівництва виробничих та складських приміщень)
на території
Солонянської селищної ради
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної ділянки, що
надається в оренду ТОВ „Нова Справа-Декор” для промислових цілей
(будівництва виробничих та складських приміщень)
на території
Солонянської селищної ради
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на вулиці Суворова
в с.Сурсько-Михайлівка
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Васецькій Валентині Микитівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Циріку Олександру Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства
на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Торосяну Спартаку Грантовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Торосян Олені Борисівні
для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Криворучко Оксані Вячеславівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Муратовій Єлізаветі Юріївні для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці
Усковій Тетяні Юріївні для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Котову Юрію Леонідовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Лапку Роману Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
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Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Бибі Юрію Васильовичу
для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Севериній Олені Іванівні
для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Кириченко Світлані Трохимівні для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Польщі Федору Григоровичу для ведення особистого
селянського господарства на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Духович Світлані Володимирівні для ведення
індивідуального садівництва на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Муленко Альоні Віталіївні для ведення індивідуального
садівництва на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Духовичу Віктору Федоровичу для ведення
індивідуального садівництва на території Василівської сільської ради
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у спільну сумісну власність земельних ділянок членам
фермерського господарства „Світоч” на території Микільської
сільської ради
Про відзначення подяками голови райдержадміністрації з нагоди Дня
місцевого самоврядування
Про затвердження акта державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію газопроводу провулку Кірова в с.Сурсько-Михайлівка
Про затвердження плану роботи Солонянської райдержадміністрації
на грудень 2008 року
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Фіщуку Володимиру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства
на території Микільської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Калина” гр. Мирному Ігорю Олеговичу на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Ликовій Вікторії Іванівні для ведення особистого
селянського господарства на території Новомар’ївської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Жмайлик Лідії Яківні для ведення особистого селянського
господарства на території Новомар’ївської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Калина” гр. Ткаченку Андрію Івановичу на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
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Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Калина” гр. Беденок Андрію Васильовичу
на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Калина” гр. Ткаченко Ользі Вячеславівні
на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім. Суворова гр. Панасенку Сергію Антоновичу
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування колишнього КСП „Перемога” гр. Домаскіній
Тетяні Григорівні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності на
землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім. Суворова гр. Заброді Любові Федорівні
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Філіпенко Олені Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду
приватному
підприємцю Рибалці Сергію
Вікторовичу для обслуговування господарських будівель та споруд
на території Письмечівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Свічкару Ігорю Івановичу для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Снігур Світлані Іванівні
для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Бендес Ользі Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Свічкару Івану Юхимовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Дрогобицькому Олегу Васильовичу для ведення
особистого селянського господарства
на території Микільської
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину
Драгану Ігорю Юрійовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
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громадянці Рудь Наталії Михайлівні
для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Бреславській Наталії Іванівні для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Савельєвій Наталії Яківні
для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Дрогобицькій Ларисі Михайлівні для ведення особистого
селянського господарства на території Микільської сільської ради
Про відведення та надання в оренду земельної ділянки громадянці
Кущенко Олені Григорівні для виконання робіт по рекультивації та
подальшого використання для вирощування сільськогосподарських
культур (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва)
на території Василівської сільської ради
Про передачу на баланс газових мереж та споруд до буд. Сабодаш
Є.Н. на вулиці Петровського в с. Кам’яне
Про внесення змін до районного бюджету
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на провулку Кірова в
с. Сурсько-Михайлівка
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на вулиці Набережна
в с. Микільське-на-Дніпрі
Про внесення змін до складу постійнодіючої
комісії при
райдержадміністрації для розгляду питань, порушених у зверненнях
громадян та затвердження першочергових заходів щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення
Про затвердження складу та Положення про комісію з питань захисту
прав дитини
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Артеменку Володимиру Івановичу для ведення
особистого селянського господарства на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Бурцеву Костянтину Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Латишу Євгенію Андрійовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Бурцеву Олександру Степановичу для ведення
особистого селянського господарства на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Мисюрі Людмилі Леонідівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Мороз Юлії Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
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№ 659-р-08
17.12.2008р.
№ 660-р-08
17.12.2008р.
№ 661-р-08
17.12.2008р.
№ 662-р-08

Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Савельєву Сергію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення в оренду земельної ділянки ТОВ «Сіон» для
обслуговування
будівель
вугільного
складу
на
території
Новомар’ївської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Тарасовій Любові Тимофіївні для ведення особистого
селянського господарства на території Березнуватівської сільської
ради
Про забезпечення належного порядку у святкові та вихідні дні 1-7
січня 2009 року
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Сорокіній Тетяні Романівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про внесення змін та доповнень до розпорядження №232-р-08 від
27.06.2008р. „Про стан та заходи по захисту історико-культурних
цінностей та археологічних пам’яток Солонянського району”
Про призначення державної приймальної комісії для прийняття
в експлуатацію заміни газового обладнання Олександропільської
сільської ради
Про відзначення подяками голови райдержадміністрації з нагоди Дня
міліції України
Про внесення змін до складу комісії з розгляду питань та надання
пропозицій голові райдержадміністрації з формування і затвердження
переліку земельних ділянок для їх продажу або набуття права оренди
на аукціоні, надання згоди на розроблення проектів відведення
земельних ділянок державної власності для ведення особистого
селянського, фермерського господарства, інших, що не підпадають
під аукціон, ефективному та раціональному використанню земель
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Шкарьовій Тетяні Семенівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянці Бичковській Інні Олександрівні на території
Дзержинівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянину
Коновалову Сергію Володимировичу на
території Дзержинівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянці Коноваловій Світлані Владиславівні на території
Дзержинівської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності на
землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)

17.12.2008р.
№ 663-р-08
17.12.2008р.
№ 664-р-08
17.12.2008р.
№ 665-р-08
17.12.2008р.
№ 666-р-08
17.12.2008р.
№ 667-р-08
17.12.2008р.
№ 668-р-08
17.12.2008р.
№ 669-р-08
17.12.2008р.
№ 670-р-08
17.12.2008р.
№ 671-р-08
17.12.2008р.
№ 672-р-08
17.12.2008р.
№ 673-р-08
18.12.2008р.
№ 674-р-08

колишнього КСП ім. Суворова гр. Скаленко Ганні Марківні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП „Хлібороб” гр. Пуцикович Тетяні Степанівні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім. Суворова гр. Омельченко Марії Могума кизи
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Чепі Світлані Євгеніївні для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Науменко Світлані Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Гордійчук Тетяні Григорівні для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину
Марійченку Віктору Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства на території Дзержинівської
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Баранцовій Валентині Анатоліївні для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім.Суворов гр. Миролюбову Сергію Олександровичу
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину
Марійченку Станіславу Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства на території Дзержинівської
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Фокіну Юрію Анатолійовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у спільну сумісну власність земельних ділянок членам
фермерського господарства „Примула” на території Військової
сільської ради
Про затвердження акта державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію газифікації вулиць
Ватутіна,
Українська
в
с.Безбородькове
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на вулицях Ватутіна,
Українська в с. Безбородькове
Про бронювання робочих місць на 2009 рік в Солонянському районі

18.12.2008р.
№ 675-р-08
18.12.2008р.
№ 676-р-08
18.12.2008р. Про затвердження положення про тендерний комітет
№ 677-р-08
18.12.2008р. Про внесення змін до складу районної конкурсної комісії по
№ 677/1-р-08 здійсненню фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів

22.12.2008р.
№ 678-р-08
22.12.2008р.
№ 679-р-08
22.12.2008р.
№ 680-р-08
22.12.2008р.
№ 681-р-08
24.12.2008р.
№ 682-р-08
24.12.2008р.
№ 683-р-08
24.12.2008р.
№ 684-р-08
24.12.2008р.
№ 685-р-08
24.12.2008р.
№ 686-р-08
24.12.2008р.
№ 687-р-08
24.12.2008р.
№ 688-р-08
24.12.2008р.
№ 689-р-08
25.12.2008р.
№ 690-р-08
25.12.2008р.
№ 691-р-08
25.12.2008р.
№ 692-р-08
25.12.2008р.
№ 693-р-08
26.12.2008р.
№ 694-р-08

Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянці Копильцовій Катерині Опанасівні на території
Микільської сільської ради
Про порядок фінансування видатків районного бюджету в І кварталі
2009 року до прийняття рішення районної ради щодо затвердження
районного бюджету на 2009 рік
Про внесення змін до районного бюджету
Про призначення державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію об’єкту «Школа с.Кринички Солонянського районубудівництво системи автономного тепло забезпечення на
газоподібному паливі»
Про оголошення робочого дня
Про затвердження акта державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію газопроводу низького тиску вулиці Радянська в
с. Василівка
Про відведення та надання в оренду земельної ділянки громадянину
Андрусішину Анатолію Матійовичу
для ведення фермерського
господарства на території Привільнянської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду громадянину Череватому
Юрію Григоровичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Новопокровської селищної ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду громадянину Корольову
Федору Федоровичу для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Новопокровської селищної ради
Про внесення змін до структури Солонянської райдержадміністрації
Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних
службовців райдержадміністрації за обласною програмою у 2009 році
Про затвердження плану роботи Солонянської райдержадміністрації
на 2009 рік
Про внесення змін до штатних розписів структурних підрозділів
Солонянської районної державної адміністрації
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у приватну власність земельної ділянки члену
фермерського господарства „Восход” на території Микільської
сільської ради
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у приватну власність земельної ділянки члену
фермерського господарства „Восход” на території Микільської
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Глазуновій Людмилі Іванівні для ведення особистого
селянського господарства на території Дзержинівської сільської ради
Про затвердження акта державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію
газопроводу низького тиску вулиці Чкалова
в
с.Микільське

26.12.2008р.
№ 695-р-08
26.12.2008р.
№ 696р-08

26.12.2008р.
№ 697р-08
26.12.2008р.
№ 698р-08

29.12.2008р.
№ 699р-08
29.12.2008р.
№ 700р-08
29.12.2008р.
№ 701р-08
29.12.2008р.
№ 702р-08
29.12.2008р.
№ 703р-08
29.12.2008р.
№ 704р-08

Про затвердження акта обстеження земельних ділянок для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Паніну
Михайлу Васильовичу на території Дзержинівської сільської ради
Про стан соціального захисту громадян а роботу територіального
центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян на території району
Щодо виконання та внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.10.2008 №531-р-08 „Про заходи щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху та підготовки району до
роботи в осінньо-зимовий період 2008-2009 років”
Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
30.10.2008року “Про затвердження порядку фінансування субвенції з
обласного бюджету місцевим бюджетам на надання одноразової
допомоги інвалідам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових
дій на придбання вугілля на умовах співфінансування”
Щодо вдосконалення діяльності Солонянської районної ланки
Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
громадянам на території Наталівської сільської ради
Про затвердження графіків особистого прийому громадян
керівництвом райдержадміністрації та проведення особистого
прийому громадян за місцем їх роботи і проживання посадовими
особами Солонянської райдержадміністрації на 2009 рік
Про проведення районного свята Новорічної ялинки для дітей
Солонянського району
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на вулиці Радянська
в с. Василівка
Про передачу на баланс газових мереж та споруд на вулиці Чкалова в
с. Микільське

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за січень 2009 року
1. 09.01.2009р.
№ 1-р-09

2. 09.01.2009р.
№ 2-р-09

3. 09.01.2009р.
№ 3-р-09

4. 09.01.2009р.
№ 4-р-09

5. 10.01.2009р.
№ 5-р-09

6. 10.01.2009р.
№ 6-р-09

7. 10.01.2009р.
№ 7-р-09

8. 10.01.2009р.
№ 8-р-09

9. 10.01.2009р.
№ 9-р-09

10. 10.01.2009р.
№ 10-р-09

11. 10.01.2009р.
№ 11-р-09

12. 10.01.2009р.
№ 12-р-09
13. 12.01.2009р.
№ 13-р-09

Про затвердження фінансових нормативів бюджетної
забезпеченості при розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів
між районним бюджетом та бюджетами сіл і селищ району на 2009
рік.
Про затвердження коригуючих Коефіцієнтів при розрахунках обсягу
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами
сіл і селищ району на 2009 рік.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне
користування земельної
ділянки Солонянській селищній раді для
будівництва та обслуговування полігону твердих побутових відходів
на території Солонянської селищної ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 03.12.2007 року № 746-р-07 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
громадянину Бадалову Махсуну Іса огли для будівництва кафемагазину на території Башмачанської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 23.01.2008 року № 36-р-08 “Про відведення в натурі (на
місцевості) земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю) та
видачу державного акта на право власності на землю
власнику
сертифіката на право на земельну частку (пай) колишнього КСП
„Новопокровське” гр. Фокіній Катерині Іванівні”
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право спільної сумісної
власності на земельну ділянку голові та членам фермерського
господарства „Зодіак” на території Солонянської селищної ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього АВАТ „Петровське” гр.Ковальовій Валентині Борисівні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельних ділянок у розмірі
двох земельних часток (паїв) та видачу державних актів на право
власності на землю власнику двох сертифікатів на право на земельну
частку (пай) колишнього КСП ім. Мічуріна гр. Фільченковій Надії
Гнатівні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі ½
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім. Мічуріна гр. Крутіковій Альоні Павлівні
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП „Нива”
гр. Пономаренку Володимиру Івановичу
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП „Нива” гр. Бабенко Валентині Олександрівні
Про затвердження плану роботи Солонянської райдержадміністрації
на січень та І квартал 2009 року
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
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колишнього КСП ім. Мічуріна гр. Козаку Івану Олексійовичу
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі ½
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП ім. Мічуріна гр. Роденко Ользі Павлівні
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Газовик” гр. Гамій Ларисі Іларіонівні на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у спільну сумісну власність земельних ділянок членам
фермерського господарства „Істок” на території Микільської сільської
ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельних ділянок
для ведення особистого селянського господарства громадянам на
території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину
Самойліку Анатолію Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства
на території Військової
сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Моні Валентині Василівні для ведення особистого
селянського господарства на території Павлівської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Самойлік Валентині Петрівні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Касьяновій Анні Валеріївні для ведення особистого
селянського господарства на території Військової сільської ради
Про зміну цільового використання земельної ділянки, що находиться
в постійному користуванні фермерського господарства „Зодіак” на
території Солонянської селищної ради
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування Сабаєвій Ксенії Миколаївни 15.06.1998 року народження
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Бібік Ользі Іванівні на території
Башмачанської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності на
землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай) в
порядку спадкування
колишнього КСП „Дружба”
гр. Юзвік
Людмилі Леонідівні
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Ткаченко Марії Володимирівні
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Губенко Світлані Михайлівні на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
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землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Рудік Ганні Василівні на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Леус Тетяні Анатоліївні на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Плотніковій Надії Валентинівні
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Новіковій Євгенії Володимирівні
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Батуринцю Роману Вікторовичу
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Батуринець Ользі Григорівні на
території Башмачанської сільської ради
Про заходи щодо підготовки до пропуску весняної повені, льодоходу
та осінньо-зимових паводків у 2009 році
Про затвердження Плану комплектування навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Дніпропетровської області слухачами з функціонального навчання у
сфері цивільного захисту Солонянського району на 2009 навчальний
рік
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
20.11.2007 року № 699-р-07 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного
фонду в оренду ТОВ Солонянський завод „Агрополімердеталь” для
рибогосподарських потреб та виготовлення водогосподарського
паспорта на території Солонянської селищної ради”
Про режим роботи Солонянської районної державної адміністрації

Про внесення змін до складу колегії Солонянської
райдержадміністрації
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Кожушкіну Едуарду
Олексійовичу на території Башмачанської сільської ради
21.01.2009р. Про надання дозволу на розробку технічної документації із
№ 40-р-09 землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Кожушкіній Тетяні Львівні на
території Башмачанської сільської ради
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Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Кабаку Андрію Івановичу на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Непомнящому Фімі Рувімовичу
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Пєлиху Єгору Романовичу на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького
товариства
„Надія”
гр.
Землянкіну
Сергію
Олександровичу на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Кондратенку Олександру
Валентиновичу на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Кондратенку Валентину
Валентиновичу на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Черняку Євгену Лазаревичу на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Столпаку Вячеславу Васильовичу
на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Біліченко Наталії Василівні на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Агат” гр. Денисову Андрію Миколайовичу
на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Агат” гр. Денисовій Тетяні Миколаївні на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності на
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земельну ділянку для ведення садівництва члену садівницького
товариства „Дружба” гр. Константиновій Ларисі Петрівні на території
Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Агат” гр. Кучеренку Віктору Ігоровичу на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник-3” гр. Сапранковій Еліні
Леонідівні на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник-3” гр. Циганок Ганні Федосіївні на
території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник-3” гр. Мінєєвій Ользі Майорівні
на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Орлово” гр. Стипурі Сергію Анатолійовичу
на території Єлізарівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького
товариства
„Орлово”
гр.
В’юніченко
Лідії
Володимирівні на території Єлізарівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Бикову Олегу Викторовичу на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Ружевичу Олександру
Васильовичу на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Бутенку Андрію Анатолійовичу
на території Башмачанської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянину Місюрі Олегу Олеговичу на території Військової
сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянину Місюрі Олегу Олеговичу на території Військової
сільської ради

64. 21.01.2009р.
№ 64-р-09

65. 21.01.2009р.
№ 65-р-09

66. 21.01.2009р.
№ 66-р-09

67. 21.01.2009р.
№ 67-р-09

68. 21.01.2009р.
№ 68-р-09

69. 21.01.2009р.
№ 69-р-09

70. 21.01.2009р.
№ 70-р-09

71. 21.01.2009р.
№ 71-р-09

72. 21.01.2009р.
№ 72-р-09

73. 23.01.2009р.
№ 73-р-09

74. 23.01.2009р.
№ 74-р-09

75. 23.01.2009р.
№ 75-р-09

76. 23.01.2009р.
№ 76-р-09

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
30.07.2007 року № 457-р-07 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Танцюрі Олені Петрівні на території Василівської
сільської ради”
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „ЕЛУА” гр. Крячун Нонні Матвіївні на
території Василівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
29.12.2006 року № 628-р-06 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного
фонду в оренду гр. Сидоруку Павлу Романовичу для риборозведення
та виготовлення водогосподарського паспорта
на території
Новомар’ївської сільської ради”
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянину Ругевичу Юрію Анатолійовичу на території
Солонянської селищної ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Климику Костянтину Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства на території
Олександропільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Климик Неонілі Іванівні для ведення особистого
селянського господарства на території Олександропільської сільської
ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Климику Миколі Костянтиновичу для ведення особистого
селянського господарства на території Олександропільської сільської
ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Климику Костянтину Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства на території
Олександропільської сільської ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Климику Олександру Миколайовичу для ведення
особистого
селянського
господарства
на
території
Олександропільської сільської ради
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства громадянину Польщі Федору
Григоровичу на території Василівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки оренду для комерційного використання
(обслуговування столової та кафе-магазину) ПП Благодатській Вірі
Іванівні на території Новопокровської селищної ради
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянину Гаазе Андрію Олександровичу для ведення особистого
селянського господарства на території Башмачанської сільської ради
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови
районної державної адміністрації від 30.12.2005 року за № 795-р-05
„Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по
передачі в оренду земельної ділянки для сінокосіння гр. Гаазе А.О.
на території Башмачанської сільської ради”

77. 23.01.2009р.
№ 77-р-09

78. 23.01.2009р.
№ 78-р-09

79. 23.01.2009р.
№ 79-р-09

80. 23.01.2009р.
№ 80-р-09

81. 26.01.2009р.
№ 81-р-09
82. 26.01.2009р.
№ 82-р-09

83. 28.01.2009р.
№ 83-р-09

84. 28.01.2009р.
№ 84-р-09

85. 28.01.2009р.
№ 85-р-09

86. 28.01.2009р.
№ 86-р-09
87. 28.01.2009р.
№ 87-р-09

88. 28.01.2009р.
№ 88-р-09
89. 28.01.2009р.
№ 89-р-09

90. 29.01.2009р.

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
30.07.2007 року № 459-р-07 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Танцюрі Олександру Петровичу на території
Василівської сільської ради”
Про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки
громадянці Романенко Світлані Георгіївні для ведення фермерського
господарства на території Новомар”ївської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду ЗАТ „Український мобільний зв’язок” для розміщення
та обслуговування антенно- щоглового пристрою та контейнера з
обладнанням стільникового зв’язку на території Наталівської
сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
30.07.2007 року № 457-р-07 “Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Танцюрі Олені Петрівні на території Василівської
сільської ради”
Про затвердження складу комісії для приймання-передачі матеріальних
носіїв секретної інформації райдержадміністрації
Про встановлення опіки над малолітньою Сабаєвою Ксенією
Миколаївною 15.06.1998 року народження та призначення над нею
опікуном - Гундікову Тетяну Іванівну – 1957 року народження.
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у спільну сумісну власність земельних ділянок членам
фермерського господарства „Жайворонок” на території Широчанської
сільської ради
Про погодження проекту встановлення водоохоронної зони та
прибережної захисної смуги на балці в районі с. Новоселівка на
території Василівської сільської ради.
Про затвердження проекту землеустрою та надання у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства земельної
ділянки громадянці Кущенко Ользі Сергіївні на території Василівської
сільської ради
Про затвердження програми соціально-економічного та культурного
розвитку району на 2009 рік
Про стан спільної роботи органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування
з
організації
повноцінного
функціонування
дошкільних дитячих закладів району у відповідності до вимог Закону
України “Про дошкільну освіту”
Про погодження проекту програми розвитку культури
і туризму Солонянського району на 2009 – 2011 роки.
Про хід виконання районних програм „Здоров’я дітей та матерів
Солонянщини” на період до 2015 року,
„Протидії розповсюдженню
інфекційних соціально-небезпечних
хвороб на 2008-2012 роки”,
„Запобігання та лікування серцево-судинних
та судинно-мозкових захворювань на 2008-2012 роки”
Про встановлення статусу дитини сироти Ситник Т.А. 05.04.93р.н.

№ 90-р-09
91. 29.01.2009р. Про встановлення статусу дитини - сироти
Меросліну Олександру Івановичу – 04.01.1994 року
№ 91-р-09
народження

Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації з
державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості
№92-р-09
місцевих бюджетів на 2009 рік
29.01.2009р. Про згоду на дарування Матюхіній Олені Василівні
№ 93-р-09 житлового будинку в якому прописані її малолітні діти
29.01.2009р. Про затвердження заходів щодо розвитку
сфери послуг у районі на 2009 рік
№94-р-09

92. 29.01.2009р.
93.
94.

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за лютий 2009 року
1. 02.02.2009р. Про проект районного бюджету на 2009 рік.
№ 95-р-09
2. 28.02.2009р. Про встановлення статусу дитини, позбавленої
№ 96-р-09 батьківського піклування Петрич Євгену В’ячеславовичу
04.08.2003 року народження
3. 04.02.2009р. Про завдання щодо розробки заходів з підготовки об’єктів
№ 97-р-09 житлово - комунального господарства та соціально-культурної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010
року
4. 04.02.2009р. Про заходи щодо реалізації в 2009 році Стратегії подолання
№ 98-р-09 бідності в Солонянському районі
5. 04.02.2009р. Про затвердження плану роботи Солонянської
№ 99-р-09 райдержадміністрації на лютий 2009 року
6. 04.02.2009р. Про надання дозволу на розробку технічної документації із
№100-р-09 землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства «Надія» гр. Власнику М.В. на території
Башмачанської сільської ради
7. 11.02.2009р. Про затвердження матеріалів погодження місця розташування
№ 101-р-09 земельної ділянки для будівництва об’єкту «Волоконна оптична
лінія зв’язку (ВОЛЗ) – Дніпропетровськ-Запоріжжя» ВАТ
“Свемон-Дніпро” для прокладки волоконнооптичного кабелю
зв’язку на території Солонянського району
8. 11.02.2009р. Про стан виконання регіональної Комплексної програми
№ 102-р-09 профілактики злочинності на 2006-2010 роки та завдання щодо
поліпшення криміногенної ситуації на території Солонянського
району у 2009 році
9. 12.02.2009р. Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній Гончар
№ 103-р-09 Ользі Анатоліївні 15.11.1993 року народження
10. 13.02.2009р. Про оголошення подяки голови райдержадміністрації
№ 104-р-09
11. 13.02.2009р. Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
№ 105-р-09 розмірі земельної частки (паю) колишнього члена АВАТ
«Петровське» та видачу державного акта на право власності на
землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку
(пай) в порядку спадкування Ярохіну Василю Олексійовичу
12. 13.02.2009р. Про затвердження акта державної приймальної комісії з
№ 106-р-09 прийняття в експлуатацію газозабезпечення
зерносушарок та теплогенераторної
ВАТ «Привільнянське ХПП»
13. 13.02.2009р. Про закріплення тимчасово службового транспорту
№ 107р-09
14. 18.02.2009р. Про затвердження зведеної номенклатури справ апарату
№ 108-р-09 та відділів райдержадміністрації на 2009 рік

15. 18.02.2009р.
№ 109-р-09
16. 13.02.2009р.
№ 110-09
17. 18.02.2009р.
№ 111-р-09
18. 20.02.2009р.
№ 112-р-09
19. 23.02.2009р.
№ 113-р-09
20. 24.02.2009р.
№ 114-р-09
21. 25.02.2009р.
№ 115-р-09
22. 25.02.2009р.
№ 116-р-09
23. 27.02.2009р.
№ 117-р-09

24. 27.02.2009р.
№ 118-р-09
25. 27.02.2009р.
№ 119-р-09
26. 27.02.2009р.
№ 120-р-09
27. 27.02.2009р.
№ 121-р-09
28. 27.02.2009р.
№ 122-р-09

Про здійснення заходів профілактики грипу та
гострих респіраторних вірусних інфекцій в районі
Щодо організації проведення громадських робіт для незайнятого
населення
Про призначення відповідальним за забезпечення режиму
секретності у Солонянський райдержадміністрації Генінга О.О.
Про мінімальні розміри орендної плати за використання
земельних часток (паїв) у 2009 році
Про встановлення лімітів вилучення транспортних засобів з
організацій, підприємств і установ Солонянського району на
період мобілізації та у воєнний час
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.11.2008 р. №585-р-08 “Про
підготовку і проведення приписки громадян 1992 року
народження до призовної дільниці Солонянського району ”
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування Березовському Владиславу Володимировичу –
14.06.2001 року народження
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування Березовській Тетяні Юріївні – 09.08.1996 року
народження
Про надання Бичковській Стефанії Василівні згоди на
оформлення технічної документації на автомобіль від імені
малолітньої Бичковської Аліни Олегівни – 02.02.1996 року
народження та неповнолітнього Бичковського Станіслава
Олеговича – 02.07.1992 року народження
Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету
за 2008 рік.
Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку
району за 2008 рік
Про стан кадрової роботи в апараті, відділах та управліннях
райдержадміністрації у 2008 році
Про затвердження комплексних заходів щодо переходу школи ІІ
ступеня на профільне навчання в 2009-2013 р.р.
Про виконання заходів районної програми енергозбереження
за 2008рік та затвердження заходів щодо реалізації програми у
2009році

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за березень 2009 року
29. 04.03.2009р. Про затвердження плану роботи Солонянської райдержадміністрації

№ 123-р-09
30. 05.03.2009р.
№ 124-р-09

31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

на березень 2009 року
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
05.09.2008 № 418-р-08 «Про надання дозволу на розробку технічної
документації із землеустрою щодо складання документів, що
посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення
садівництва члену садівницького товариства «Елуа»» Бурлаченко
Олені Володимирівні на території Василівської сільської ради
05.03.2009р. Про видачу державного акта на право власності на землю в порядку
№ 125-р-09 спадкування за рішенням суду гр. Соколу Миколі Івановичу
05.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№ 126-р-09 01.11.2007 №664-р-07 «Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою по безоплатній передачі у спільну сумісну власність
земельних ділянок голові та членам ФГ «Агро насіння України»» на
території Василівської сільської ради
05.03.2009р. Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№ 127-р-09 земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифіката на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП «Славутич» гр.. Костенко Ганні Григорівні
05.03.2009р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
№ 128-р-09 складання документів, що посвідчують право постійного
користування земельними ділянками під дорогами Служби
автомобільних доріг у Дніпропетровській області на території
Солонянського району
05.03.2009р. Про забезпечення належного порядку у святкові та вихідні дні 7-9
№ 129-р-09 березня 2009 року
05.03.2009р. Про встановлення статусу дитини-сироти неповнолітній Рос садовій
№ 130-р-09 Галині Володимирівні 06.03.1991 року народження
05.03.2009р. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність
№ 131-р-09 земельної ділянки для ведення особистого господарства громадянину
Польщі Федору Григоровичу на території Василівської сільської ради
05.03.2009р. Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань розвитку
№ 132-р-09 підприємництва
06.03.2009 р. Про підготовку та черговий призов громадян Солонянського району
№ 133-р-09 1984-1991 р. народження на строкову військову службу у квітні-травні
2009 року.
10.03.2009 р. Про проведення індексації необоротних активів райдержадміністрації
№ 134-р-09
16.03.2009р. Про внесення змін до районного бюджету
№ 135-р-09
18.03.2009р. Про внесення змін до складу організаційного комітету з проведення
№ 136-р-09 першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець”
18.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№ 137-р-09 25.07.2008 № 296-р-08 „Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства громадянину Щеглову
Костянтину Юрійовичу у зв’язку з набуттям права власності на будівлі

44. 18.03.2009р.
№ 138-р-09

45. 18.03.2009р.
№ 139-р-09

46. 18.03.2009р.
№ 140-р-09

47. 18.03.2009р.
№ 141-р-09

48. 18.03.2009р.
№ 142-р-09

49. 18.03.2009р.
№ 143-р-09

50. 19.03.2009р.
№ 144-р-09
51. 19.03.2009р.
№ 145-р-09

52. 20.03.2009р.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

№ 146-р-09
23.03.2009р.
№ 147-р-09
25.03.2009р.
№ 148-р-09
25.03.2009р.
№ 149-р-09
25.03.2009р.
№ 150-р-09
25.03.2009р.
№ 151-р-09
25.03.2009р.
№ 153-р-09
25.03.2009р.
№ 154-р-09

сільськогосподарського призначення на території Микільської
сільської ради”
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства
громадянину Стельмаху Олександру Григоровичу
на території
Солонянської селищної ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай) в
порядку спадкування
колишнього КСП „Прогрес” гр. Маруненко
Тамарі Нурісламівні
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Мартиненку Володимиру
Дмитровичу на території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Степний” гр. Булавчику Миколі
Миколайовичу на території Привільнянської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Афоніній Надії Семенівні на
території Башмачанської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” гр. Жиліній Валентині Дмитрівні на
території Башмачанської сільської ради
Про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у власність земельних ділянок
голові та членам
фермерського господарства „Сергійко” по Василівській сільські раді
Про відзначення подяками голови райдержадміністрації медичних
працівників району
Про створення прийомної сім’ї Гладченко Олени Михайлівни
та влаштування дітей-сиріт
Про внесення змін до районного бюджету
Про стан готовності агроформувань району до проведення веснянопольових робіт у 2009 році
Про погодження проекту районної програми „Про оздоровлення та
відпочинок дітей Солонянського району у 2009 – 2013 роки”
Про погодження проекту районної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2009-2011 роки
Про затвердження плану заходів щодо організації
виконання районного і місцевих бюджетів району в 2009 році
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в спільну сумісну власність громадянам Дем’янову Павлу

Савовичу, Дем’яновій Ользі Вікторівні, Дем’янову Павлу Павловичу
та
Дем’яновій Олені Олександрівні для ведення селянського
(фермерського) господарства, яка розташована на території
Микільської сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області
60. 25.03.2009р. Про призначення відповідального за проведення звітності у системі
№ 155-р-09 персоніфікованого обліку працівників
61. 26.03.2009р. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
№ 156-р-09 ділянок у власність громадянам Гордійчуку Євгенію Павловичу та
Руденку Василю Васильовичу для ведення особистого селянського
господарства на території Дзержинівської сільської
ради
Солонянського району Дніпропетровської області
62. 26.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№ 157-р-09 21.09.2007 № 551-р-07 „Про відведення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок в розмірі двох земельних часток (паїв) та видачу
двох державних актів на право власності на землю за рішенням суду,
власнику на право на земельні частки (паї) колишнього КСП ім.
Енгельса гр. Якушиній Катерині Андріївні”
63. 26.03.2009р. Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови
№ 158-р-09 райдержадміністрації від 31.10.2008 року № 542-р-08 „Про надання
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для
ведення садівництва члену садівницького товариства „Шинник-3” гр.
Гришину Віктору Васильовичу на території Сурсько – Михайлівської
сільської ради”
26.03.2009р.
Про
затверджнення проекту „Водоохоронна зона та прибережна
64.
№ 159-р-09 захисна смуга р. Суха Сура в районі с. Василівка на території
Василівської сільської ради Солонянського району”
65. 26.03.2009р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
№ 160-р-09 складання документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку загальною площею 0,0593 га для ведення садівництва
громадянки Шундрик Валентини Леонідівни в межах садівницького
товариства „Газовик” на території Сурсько-Михайлівської сільської
ради Солонянського району
66. 26.03.2009р. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
№ 161-р-09 складання документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку загальною площею 0,06 га для ведення садівництва
громадянки Мовчан Лариси Іванівни Іванівни із земель наданих в
користування садівницькому товариству „Імпульс” на території
Сурсько-Михайлівської сільської ради Солонянського району
67. 26.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№ 162-р-09 13.08.2008 № 357-р-08 „Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність
для ведення особистого селянського господарства гр. Гурі І.Ф. на
території Микільської сільської ради”
68. 26.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№ 163-р-09 12.02.2007 № 67-р-07 „Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства громадянці Білозарчук Жанні
Михайлівні на території Солонянської селищної ради”
69. 26.03.2009р. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
№ 164-р-09 ділянки в оренду для обслуговування придбаної будівлі котельні та

70. 26.03.2009р.
№ 165-р-09

71. 26.03.2009р.
№ 166-р-09

72. 26.03.2009р.
№ 167-р-09

73. 26.03.2009р.
№ 168-р-09

74. 26.03.2009р.
№ 169-р-09

реконструкції її під ремонтно-механічну майстерню гр. Кущенко
Олені Григорівні на території Василівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
18.02.2009 №110-р-09 „Щодо організації проведення громадських
робіт для незайнятого населення”
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з
подальшим виготовленням державного акту на право постійного
користування землею на земельну ділянку водного фонду для
обслуговування ставка – накопичувача Солонянському міжрайонному
управлінню водного господарства на території Новопокровської
селищної ради
Про надання дозволу філії „Солонянський райавтодор” дочірнього
підприємства
„Дніпропетровський
облавтодор”
Державної
акціонерної компанії „Автомобільні дороги України” на проведення
землевпорядних робіт по інвентаризації земельної ділянки бази
сипучих матеріалів, розташованої на території Єлізарівської сільської
ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування
колишнього АВАТ „Петровське”
гр. Задорожній Галині Федорівні
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 13.08.2008 № 356-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки
фермерському господарству „Істок” для утримання будівель гаражів
на території Микільської сільської ради”

75. 26.03.2009р. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
№ 170-р-09

від 11.08.2008 № 331-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Зражевській Валентині Олександрівні на території
Василівської сільської ради”

76. 26.03.2009р. Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№ 171-р-09

земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього
КСП „Прогрес” громадянину
Пампуру Віктору Володимировичу

77. 26.03.2009р. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
№ 172-р-09

ділянки в оренду для будівництва і
обслуговування пункту переробки сільськогосподарської продукції
ПП „Ферокс” на території Василівської сільської ради ( за межами
населеного пункту)

78. 26.03.2009р. Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№ 173-р-09

земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)

в порядку спадкування
колишнього КСП „Перемога”
гр. Матіс Вікторії Василівні

79. 26.03.2009р. Про надання дозволу на виготовлення
№ 174-р-09

80. 26.03.2009р.
№ 175-р-09

81. 26.03.2009р.
№ 176-р-09

82. 27.03.2009р.
№ 177-р-09

83. 27.03.2009р.
№ 178-р-09

технічної документації із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право постійного користування (інвентаризація)
земельною ділянкою Криворізькому лінійному виробничому
управлінню магістральних газопроводів для обслуговування
кранових майданчиків та станції катодного захисту на території
Дзержинівської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифікату на право на земельну частку (пай)
колишнього АВАТ “Петровське” гр. Бєловій Любов Іванівні на
території Башмачанської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифікату на право на земельну частку (пай)
колишнього КСП “Родіна” гр. Щербатюк Миколі Васильовичу
на території Новомар’ївської сільської
ради.
Про затверджнення проекту „Водоохоронна зона та прибережна
захисна смуга р. Дніпро в районі кар’єру на території Башмачанської
сільської ради Солонянського району”
Про надання дозволу на складання проекту землеустрою по
безоплатній передачі у спільну сумісну власність земельних ділянок
голові та членам фермерського господарства „Колос” на території
Єлізарівської сільської ради

84. 27.03.2009р. Про внесення змін до районної Комплексної програми профілактики
№ 179-р-09
85. 30.03.2009р.
№ 180-р-09

злочинності на території Солонянського району на 2006-2010 роки
Про надання дозволу Демидовій Наталії Василівни
на підписання договору дарування ½ частки житлового будинку на
малолітню Демидову
Анастасію Олександрівну – 2006
року
народження

86. 30.03.2009р. Про призначення Матухно Олександра Олексійовича опікуном над
№ 181-р-09

87. 30.03.2009р.
№ 182-р-09

майном дитини, позбавленої батьківського піклування Матухно
Олексія Олексійовича 1994 року народження

Про призначення Ломанцевої Віри Андріївни опікуном над
майном дитини, позбавленої батьківського піклування
Соколенко Анастасії Романівни – 14.01.2005 року народження

88. 30.03.2009р. Про призначення Чувило Миколи Івановича опікуном
№ 183-р-09

над майном дитини-сироти Пампур Дарини Олександрівни 1999 року
народження

89. 30.03.2009р. Про згоду на підписання договору купівлі - продажу
№ 184-р-09

від імені малолітньої Петренко Каріни Русланівни 2003 року народження

90. 30.03.2009р. Про участь Леончука Василя Володимировича
№ 185-р-09

91. 30.03.2009р.
№ 186-р-09

у вихованні малолітньої Леончук Софії – 2003 року
народження
Про затвердження районної конкурсної комісії по здійсненню
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу
через механізм здешевлення кредитів

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за квітень 2009 року
1. 01.04.2009 р Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
№187-р-09

2. 01.04.2009 р
№188-р-09

3. 01.04.2009 р
№189-р-09

4. 01.04.2009 р
№190-р-09

5. 01.04.2009 р
№191-р-09

6. 01.04.2009 р
№192-р-09

7. 01.04.2009 р
№193-р-09

8. 01.04.2009 р
№194-р-09

9. 01.04.2009 р
№195-р-09

10. 01.04.2009 р
№196-р-09

11.08.2008 № 344-р-08 „Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність
для ведення особистого селянського господарства громадянці Хенкіній
Тетяні Арсентіївні на території Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 342-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Хенкіну Вадиму Володимировичу на території
Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 341-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Якубовському Вадиму Вадимовичу на території
Василівської сільської ради”
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського
господарства
гр.
Драницькому
Володимиру
Анатолійовичу із земель запасу на території Промінської сільської
ради Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянці Колосовій Олені
Анатоліївні на території Єлізарівської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянину Кочеткову Владиславу
Вікторовичу на території Єлізарівської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянці Кочетковій Людмилі
Миколаївні на території Єлізарівської сільської ради
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку загальною площею 0,1200 га для ведення
садівництва громадянки Меріхової Людмили Федорівни на території
Сурсько-Михайлівської сільської ради в межах садівницького
товариства „Шинник-3”
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Надія” громадянину Серебрянському
Денису Петровичу на території Башмачанської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену

садівницького товариства „Надія” громадянину Серебрянському
Максиму Петровичу на території Башмачанської
сільської ради
11. 01.04.2009 р Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
№197-р-09
від 15.08.2008 № 364-р-08 та № 365-р-08 „Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
приватну власність для ведення особистого селянського господарства
громадянам на території Військової сільської ради”

12. 01.04.2009 р Про затвердження технічної документації із землеустрою
№198-р-09

щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянину Фокіну Олександру
Івановичу на території Єлізарівської сільської ради

13. 01.04.2009 р Про надання дозволу на розробку технічної документації із
№199-р-09

14. 01.04.2009 р
№200-р-09

15. 01.04.2009 р
№201-р-09

16. 01.04.2009 р
№202-р-09

17. 01.04.2009 р
№203-р-09

18. 01.04.2009 р
№204-р-09

19. 01.04.2009 р
№205-р-09

20. 01.04.2009 р

землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького
товариства
„Надія”
громадянину Хордікову
Олександру Васильовичу на території Башмачанської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 13.05.2008 № 167-р-08 „Про відведення в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього КСП „Рассвєт” гр. Швець Ганні Дем’янівні”
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянці Шевченко Наталії
Ярославівні на території Єлізарівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 340-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Єськову Едуарду Миколайовичу на території
Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 339-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Кирилку Олександру Сергійовичу на території
Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 343-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Лішневській Ірині Олегівні на території Василівської
сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 332-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Лішневському Роману Олександровичу на території
Василевської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації

№206-р-09

21. 01.04.2009 р
№207-р-09

22. 01.04.2009 р
№208-р-09

23. 01.04.2009 р
№209-р-09

24. 01.04.2009 р
№210-р-09
25. 03.04.2009 р
№211-р-09

26. 06.04.2009 р
№212-р-09

27. 06.04.2009 р
№213-р-09
28. 07.04.2009 р
№214-р-09

29. 09.04.2009 р
№215-р-09

30. 09.04.2009 р

від 11.08.2008 № 346-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Лужецькій Наталії Ігорівні на території Василівської
сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 11.08.2008 № 348-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства гр.
Поліщук
Алісі Олексіївні на території Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
11.08.2008 № 328-р-08 „Про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність
для ведення особистого селянського господарства громадянці Рибалко
Вікторії Віталіївні на території Василівської сільської ради”
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва громадянці Антонюк Тетяни
Анатоліївни на території Єлізарівської сільської ради
Про затвердження плану роботи Солонянської райдержадміністрації на
ІІ квартал і квітень 2009 року
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 21.12.2007 № 797-р-07 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
громадянину Петренку Михайлу Романовичу для сінокосіння на
території Привільнянської сільської ради”
Про використання бензину, придбаного для проведення
робіт по знешкодженню вибухонебезпечних предметів
часів Великої Вітчизняної війни на території Солонянського району
Про затвердження акта державної приймальної комісії з прийняття в
експлуатацію газифікації адмінбудівлі ТОВ «Агро-Степ»
Про встановлення опіки над Рожковим Данилом Анатолійовичем
01.03.2000 року народження та призначення над ним опікуном Постільник Віру Миколаївну – 1953 року народження.
Про встановлення опіки над Кухар Дмитром Ігоровичем
20.06.1996 року народження та призначення над ним опікуном Бабюк Юрія Богдановича – 1965 року народження
Про завершення опалювального сезону 2008/2009 року

№216-р-09
31. 09.04.2009 р Про благоустрій та озеленення територій населених пунктів району
№217-р-09
09.04.2009
р Про видачу дубліката державного акта на право приватної власності
32.
№218-р-09
на землю замість загубленого гр. Кулик Людмилі Вікторівні на
території Мопрівської сільської ради
33. 09.04.2009 р Про видачу дубліката державного акта на право приватної власності
№219-р-09
на землю замість загубленого гр. Кулику Олександру Миколайовичу
на території Мопрівської сільської ради
34. 09.04.2009 р Про видачу дубліката державного акта на право приватної власності
№220-р-09
на земельну ділянку замість загубленого гр. Баранець Лідії
Олександрівни на території Василівської сільської ради

35. 09.04.2009 р Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
№221-р-09

36. 09.04.2009 р
№222-р-09

37. 09.04.2009 р
№223-р-09

38. 09.04.2009 р
№224-р-09

39. 09.04.2009 р
№225-р-09

40. 09.04.2009 р
№226-р-09

41. 09.04.2009 р
№227-р-09

42. 09.04.2009 р
№228-р-09

43. 09.04.2009 р
№229-р-09

від 09.10.2008 № 492-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Лолі Вікторії Василівні на території Василівської
сільської ради”
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду закритому акціонерному товариству „Український
мобільний зв’язок” для розміщення антенно- щоглової споруди на
території Башмачанської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництваобслуговування комплексу будівель автогаража за адресою:
с. Безбородькове, вул. Українська, 33-Б на території Письмечивської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування комплексу будівель за адресою: с. Безбородькове,
вул. Українська, 33-А на території Письмечивської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області .
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництваобслуговування комплексу будівель птахоферми за адресою: с.
Гончарка, вул. Комарова, 110 на території Солонянської селищної
ради Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування зерносховища та санпропускника за адресою:
с. Дніпровське, вул. Андріївська, 17; 17/1 на території Солонянської
селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування адмінбудівлі
за адресою: с. Письмечеве, вул.
Шкільна, 55-А на території Письмечівської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування комплексу будівель за адресою: с. Безбородькове,
вул. Матросова, 37 на території Письмечивської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування комплексу будівель за адресою: с. Безбородькове,
вул. Українська, 33-А на території Письмечивської сільської ради

44. 09.04.2009 р
№230-р-09

45. 10.04.2009 р
№231-р-09

46. 10.04.2009 р
№232-р-09

47. 13.04.2009 р
№233-р-09

Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю „АгроОвен” для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування свинарника
та будівлі кормоцеху за адресою:
с. Придніпровське, вул. Нагорна, 5; 7 на території Солонянської
селищної ради Солонянського району Дніпропетровської області
Про внесення змін до додатку 1 розпорядження голови
райдержадміністрації від 26 грудня 2007 року № 821-р-07
“Про утворення координаційної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу при районній державній адміністрації”
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування
Утюмовій Анастасії Сергіївні – 13.07.1993 року
народження
Про створення спеціалізованих служб цивільного захисту району та
затвердження Положення про них

48.
49. 15.04.2009 р Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№235-р-09

50. 15.04.2009 р
№236-р-09

51. 15.04.2009 р
№237-р-09

52. 15.04.2009 р
№238-р-09

53. 15.04.2009 р
№239-р-09

54. 15.04.2009 р
№240-р-09

55. 15.04.2009 р
№241-р-09

земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
колишнього АВАТ „Петровське” гр. Пругловій Катерині Тимофіївні
Про внесення змін до списку громадян - працівників соціальної
сфери, яким передаються у власність земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства на території Військової
сільської
ради
затвердженого
розпорядженням
голови
райдержадміністрації від 12.01.2009р.
№ 17-р-09 „Про надання
дозволу на вибір місця розташування земельних ділянок для ведення
особистого селянського господарства громадянам на території
Військової сільської ради”
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Орлово
”
гр. Медвідю Андрію
Ярославовичу на території Єлізарівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Орлово ” гр. Медвідь Тетяні Романівні
на території Єлізарівської сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Агат” гр. Антонову Євгену Анатолійовичу
на території Сурсько-Михайлівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі земельних
ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського
господарства на території Олександропільської сільської
ради
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі земельних
ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського
господарства на території Олександропільської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області

56. 15.04.2009 р Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
№242-р-09

57. 15.04.2009 р
№243-р-09

58. 15.04.2009 р
№244-р-09

59. 17.04.2009 р
№245-р-09

60. 17.04.2009 р
№246-р-09

61. 20.04.2009 р
№247-р-09

62. 20.04.2009 р
№248-р-09

63. 20.04.2009 р
№249-р-09

64. 20.04.2009 р
№250-р-09

65. 20.04.2009 р
№251-р-09

66. 20.04.2009 р
№252-р-09

67. 20.04.2009 р
№253-р-09

ділянки (спільна сумісна власність) у розмірі земельної частки (паю)
членам фермерського господарства „Прогрес”
для ведення
фермерського господарства на території Микільської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник - 3” гр. Бездєнєжних Лідії
Андріївні на території Сурсько - Михайлівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 23.01.2009 № 79-р-09 „Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду ЗАТ „Український
мобільний зв’язок” для розміщення та обслуговування антеннощоглового пристрою та контейнера з обладнанням стільникового
зв’язку на території Наталівської сільської ради”
Про затвердження Плану підготовки евакуаційних органів
Солонянського району до проведення показового заняття
Про забезпечення належного порядку в районі у святкові та вихідні
дні 18–20 квітня 2009 року
Про встановлення опіки над Потаповим Іваном Володимировичем
29.07.1994 року народження та призначення над ним опікуном Кондратьєву Наталію Василівну – 1953 року народження
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Агат” гр. Бабенко Валентині Семенівні на
території Сурсько-Михайлівської сільської ради
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 08.10.2008 № 481-р-08 „Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Севериній Раїсі Василівні на території Василівської
сільської ради”
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в оренду громадянину Паніну Михайлу Васильовичу для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території
Дзержинівської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду ВАТ „Солонянське підприємство по племенній
справі в тваринництві” для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на території Солонянської селищної ради Солонянського
району Дніпропетровської області
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 27.07.2007 № 454-р-07 „Про надання дозволу на вибір та
попереднє погодження місця розташування земельної ділянки ПП „Юніком-”
для будівництва підприємства машинно-будівного
профілю (виробництва та ремонту гірничо-збагачувального
обладнання) на території Василівської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
від 08.10.2008 № 480-р-08 „Про надання дозволу на складання

68. 21.04.2009 р
69.
70.
71.
72.
73.

№254-р-09
22.04.2009 р
№255-р-09
22.04.2009 р
№256-р-09
23.04.2009 р
№257-р-09
27.04.2009 р
№258-р-09
27.04.2009 р
№259-р-09

74. 27.04.2009 р
№260-р-09

75. 27.04.2009 р
№261-р-09
27.04.2009
р
76.
№262-р-09

77. 27.04.2009 р
№263-р-09

78. 28.04.2009 р
№264-р-09
79. 30.04.2009 р
№265-р-09

80. 30.04.2009 р
№266-р-09
81. 30.04.2009 р
№267-р-09
82. 30.04.2009 р
№268-р-09
83. 30.04.2009 р
№269-р-09

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Гончарук Наталії Трохимівні на території Василівської
сільської ради”
Про проведення профілактичних медичних оглядів населення на
туберкульоз в 2009 році
Про евакуаційну комісію в Солонянському районі
Про затвердження
Положення про
юридичний
відділ
Солонянської райдержадміністрації
Про затвердження Положення про Фінансове управління
райдержадміністрації
Про районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій
Про затвердження технічної документації на право тимчасового
користування
земельною
ділянкою
водного
фонду
для
рибогосподарських потреб приватному підприємцю Свічкарю І.І. на
території Микільської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування
колишнього КСП „Нива”
гр. Демешко Розі Григорівні
Про відзначення подяками голови райдержадміністрації з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю власнику сертифікату на право на земельну частку (пай)
колишнього АВАТ “Петровське” гр. Стеценко Ніні Володимирівні на
території Башмачанської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства
на території Привільнянської сільської ради за межами населених
пунктів Солонянського району Дніпропетровської області
Про забезпечення належного порядку в районі у святкові
та вихідні дні 1–4 та 9–11 травня 2009 року
Про погодження внесення змін до Програми запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та
забезпечення пожежної безпеки в Солонянському районі на період до
2010 року
Про проведення районної спартакіади державних службовців у 2009
році
Про заходи щодо запобігання лісовим пожежам на території району
Про затвердження плану заходів щодо виконання бюджетної
програми на 2009 рік.
Про внесення доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 06.03.2009 року №133-р-09 ”Про підготовку
та черговий призов громадян Солонянського району 1984-1991 років
народження на строкову військову службу у квітні-травні 2009 року”

84. 30.04.2009 р Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік.

№270-р-09
85. 30.04.2009 р Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за
№271-р-09
І квартал 2009 року.
86. 30.04.2009 р Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№272-р-09
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування колишнього КСП „Новопокровське”
гр.
Трошиній Оксані Олександрівні
87. 30.04.2009 р Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
№273-р-09
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування колишнього КСП „Новопокровське”
гр.
Трошину Ігорю Вікторовичу
30.04.2009
р
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
88.
№274-р-09
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право власності
на землю за рішенням суду, власнику права на земельну частку (пай)
в порядку спадкування
колишнього КСП ім. Чапаєва
гр. Подольнику Євгену Миколайовичу
89. 30.04.2009 р Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації
№275-р-09
від 01.10.2007 № 590-р-07 „Про відведення в натурі (на місцевості)
земельної ділянки в розмірі земельної частки (паю) та видачу
державного акта на право власності на землю за рішенням суду,
власнику на право на земельну частку (пай) колишнього КСП „Сура”
гр. Пайос Зінаїді Миколаївні”
30.04.2009
р
Про
визнання таким, що втратило чинність розпорядження голови
90.
№276-р-09
райдержадміністрації від 11.05.2007 року № 284-р-07 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ФГ „ДАР” площею 14,6 га (рілля) із
земель запасу та земельної ділянки невитребуваних паїв площею
3,3477 га на території Березнуватівської сільської ради”
30.04.2009
р
Про хід виконання районної Програми розвитку та підтримки
91.
№278-р-09
архівної справи в районі на 2006-2010 роки
30.04.2009
р
Про відзначення в районі 64-ї річниці Перемоги у Великій
92.
№279-р-09
Вітчизняній війні 1941-1945 років
30.04.2009
р
Про
стан профілактичної роботи з попередження дитячої
93.
№280-р-09
бездоглядності, безпритульності та запобігання правопорушень серед
неповнолітніх району

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за травень 2009 року
06.05.2009 р
№281-р-09

1

2

06.05.2009 р
№282-р-09

3

06.05.2009 р
№283-р-09

4

06.05.2009 р
№284-р-09

5

06.05.2009 р
№285-р-09
06.05.2009 р
№286-р-09

6

7
8

12.05.2009 р
№287-р-09
13.05.2009 р
№288-р-09

9

13.05.2009 р
№289-р-09

10

15.05.2009 р
№290-р-09

11

15.05.2009 р
№291-р-09

12

15.05.2009 р
№292-р-09

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право власності
на земельну ділянку загальною площею 0,12 га для ведення
садівництва громадянки Кремена Олени Володимирівни на
території Сурсько-Михайлівської сільської ради, садівницьке
товариство „Медик – 1”
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Агат” гр. Маланчук
Ніні Андріївні на території Сурсько-Михайлівської сільської
ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Агат” гр. Романовій
Ользі Павлівні на території Сурсько-Михайлівської сільської
ради
Про створення комісії для перевірки наявності усіх вхідних та
підготовлених документів з грифом секретності “Таємно”,
взятих на облік
І кварталу 2009 року у Солонянській
райдержадміністрації
Про
підсумки соціально-економічного та культурного
розвитку району за I квартал 2009 року
Про організаційні заходи в районі щодо проведення
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої
освіти у 2009 році
Про
затвердження
плану
роботи
Солонянської
райдержадміністрації на травень 2009 року
Про надання Вітер Тетяні Василівні згоди на оформлення
технічної
документації на
автомобіль від
імені
неповнолітнього Вітер Владислава Сергійовича – 1993 року
народження та неповнолітньої Вітер Анни Сергіївни – 1991
року народження
Про створення спеціалізованої служби цивільного захисту
торгівлі і харчування району та затвердження Положення до
неї
Про затвердження Положення, про сектор взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи Солонянської
райдержадміністрації
Про дозвіл на укладання та підписання договору дарування
будинку на ім’я Грек Лесі Іванівни в якому право проживання
мають її малолітні діти
Про заходи щодо підтримки належного рівня боєздатності
пожежної охорони району та забезпечення охорони врожаю
зернових культур і грубих кормів від пожеж та запобігання від
надзвичайних ситуацій у 2009 році

13

15.05.2009 р
№293-р-09

14

15.05.2009 р
№294-р-09

15

15.05.2009 р
№295-р-09

16

15.05.2009 р
№296-р-09

17

15.05.2009 р
№297-р-09

18

15.05.2009 р
№298-р-09

19

15.05.2009 р
№299-р-09

20

15.05.2009 р
№300-р-09

21

15.05.2009 р
№301-р-09

22

15.05.2009 р
№302-р-09

23

15.05.2009 р
№303-р-09

Про заходи щодо забезпечення охорони врожаю зернових
культур і грубих кормів від пожеж та запобігання від
надзвичайних ситуацій у 2009 році
Про призначення відповідальних працівників за діловодство
та документообіг в структурних підрозділах
та
управліннях райдержадміністрації
Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі
земельних ділянок у власність громадянам для ведення
особистого
селянського
господарства
на
території
Олександропільської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 13.06.2007 № 352-р-07 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду гр. Євпаку Сергію Олексійовичу
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на
території Дзержинівської сільської ради”
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Агат” гр. Шугайленко
Валентині Опанасівні на території Сурсько-Михайлівської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Агат” гр. Гончарову Миколі
Тимофійовичу на території Сурсько-Михайлівської сільської
ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Надія” гр. Ванжі Сергію
Олександровичу на території Башмачанської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду фермерському господарству
„Петренко” для ведення фермерського
господарства на
території Солонянської селищної ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо передачі
земельних ділянок у власність громадянам для ведення
особистого
селянського
господарства
на
території
Олександропільської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
Про надання дозволу
Державному підприємству
„Дніпропетровське лісове господарство” на проведення
інвентаризації земель лісогосподарського призначення
Микільського лісництва на території Микільської, Військової
та Башмачанської сільських рад
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у

24
25
26
27

18.05.2009 р
№304-р-09
18.05.2009 р
№305-р-09
18.05.2009 р
№306-р-09
21.05.2009 р
№307-р-09

28

21.05.2009 р
№308-р-09

29

21.05.2009 р
№309-р-09

30

25.05.2009 р
№310-р-09

31

25.05.2009 р
№311-р-09
25.05.2009 р
№312-р-09
26.05.2009 р
№313-р-09
26.05.2009 р
№314-р-09

32
33
34
35

26.05.2009 р
№315-р-09

36

26.05.2009 р
№316-р-09
26.05.2009 р
№317-р-09

37
38

26.05.2009 р
№318-р-09

приватну власність для ведення особистого селянського
господарства громадянці Скальській Павліні Михайлівні на
території Василевської сільської
ради Солонянського
району
Про затвердження складу районної ради з питань безпечної
життєдіяльності населення
Про затвердження Положення про сектор контролю Солонянської
райдержадміністрації
Про внесення змін до складу районної надзвичайної
протиепідемічної комісії
Про затвердження тех..документації із землеустрою щодо
оформлення права власності на земельну ділянку для ведення
садівництва гр..Рудик К.В. на території Привільнянської с/р
садівницьке товариство ,,Троянда,, ділянка №54 Солонянського
району, Дніпропетровської обл.
Про згоду Лимар В.І. на укладання та підписання договору
купівлі-продажу будинку в якому право проживання має
малолітній Лимар В.І. 2004 року народження.
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18.12.2008 року №678-р-09 ,,Про
бронювання робочих місць на 2009 рік по Солонянському
районі
Про погодження проекту Комплексної програми соціальноекономічного,
медичного,
побутового,
комунального
забезпечення, матеріальної та моральної підтримки ветеранів
війни і праці у Солонянському районі.
Про відзначення в районі Дня захисту дітей
Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік
Про стан медичного обслуговування дітей
у закладах освіти району
Про внесення
змін до районної Комплексної програми
профілактики злочинності на території Солонянського району
на 2006-2010 роки
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації
голови
райдержадміністрації
від
16.01.2007 року №12-р-07 ,,Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
водного фонду в оренду ТОВ ПМТЗ ,,Агро-Комплект,, для
риборозведення та виготовлення водогосподарського паспорта
на території Олександропільської с/р,,
Про
стан
розвитку
торговельного
та
побутового
обслуговування населення у районі
Про організацію шефства над 5-м загоном морської охорони
(військової частини 2382 м.Севастополь) Державної
прикордонної служби України
Про відрядження делегації району до підшефної військової
частини 2382 Морської охорони Державної прикордонної
служби України для участі в урочистостях, присвячених
святкуванню Дня прикордонника

39

26.05.2009 р
№319-р-09

40

29.05.2009 р
№320-р-09

Про внесення змін до складу районної комісії з питань
забезпечення своєчасності повноти сплати податків та
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат
Про організацію обліку дітей і підлітків шкільного віку

В.о. начальника загального відділу
райдержадміністрації

Л.В.МОРОЗ

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за червень 2009 року
01.06.2009 р
№321-р-09
02.06.2009 р
№322-р-09
02.06.2009 р
№323-р-09

02.06.2009 р
№324-р-09
02.06.2009 р
№325-р-09
02.06.2009 р
№326-р-09

Про затвердження проекту «Водоохоронна зона» та
прибережна захисна смуга ставка на Б/н 16.1 в районі с
Пшеничне Солонянського району.
Про згоду на підписання та укладання договору міни
житлового будинку в якому право проживання має малолітній
Пономаренко Олександр Вікторович – 1997 року народження
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства гр.
Маринченку Ігорю Дмитровичу на території Микільської
сільської ради Солонянського району
Про проведення три місячника з охорони водних живих ресурсів
у нерестовий період у 2009 році
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства
гр. Бреславській Наталії Іванівні на
території Микільської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки
у приватну власність для
ведення особистого селянського господарства громадянці
Лаврик Оксані Володимирівні
на території Василівської
сільської ради Солонянського району

02.06.2009 р
№327-р-09

Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 21.12.2006 № 602/1-р-06 „Про
надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право земельної ділянки фермерському господарству „Індафі”
для обслуговування корівника, який належить йому на праві
власності, на території Микільської сільської ради”

02.06.2009 р
№328-р-09

Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, що надається у власність гр. Котову Юрію
Леонідовичу
для
ведення
особистого
селянського
господарства на території Василівської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області (за межами
населеного пункту)
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, що надається у власність гр. Усковій Тетяні Юріївні
для ведення особистого селянського господарства на території
Василівської
сільської
ради
Солонянського
району
Дніпропетровської області (за межами населеного пункту)
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, що надається у власність гр. Муратовій Єлизаветі

02.06.2009 р
№329-р-09

02.06.2009 р
№330-р-09

02.06.2009 р
№331-р-09
02.06.2009 р
№332-р-09
02.06.2009 р
№333-р-09

02.06.2009 р
№334-р-09

02.06.2009 р
№335-р-09
1. 03.06.2009 р
№336-р-09
2. 04.06.2009 р
№337-р-09
3. 04.06.2009 р
№338-р-09
4. 04.06.2009 р
№339-р-09

5. 09.06.2009 р
№340-р-09

16

12.06.2009 р
№341-р-09

17

12.06.2009 р
№342-р-09

Юріївні для ведення особистого селянського господарства на
території Василівської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області (за межами населеного пункту)
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства
гр. Савельєвій Наталії Яківні на території
Микільської сільської ради Солонянського району
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства гр. Філіпенко Олені Володимирівні на території
Микільської сільської ради Солонянського району
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства громадянам – працівникам
соціальної сфери на території Привільнянської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю власнику сертифікату на право на
земельну частку (пай) колишнього КСП “Перемога”
гр. Щусь Галині Миколаївні на території Василівської сільської
ради
Про забезпечення належного порядку в районі у святкові та
вихідні дні 6–8 та 27–29 червня 2009 року
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування малолітній Ярцевій Сніжані Юріївні 16.05.2008
року народження
Про
затвердження
плану
роботи
Солонянської
райдержадміністрації на червень 2009 року
Про дозвіл гр. Петренко Ніні Миколаївні на укладення
договорів купівлі-продажу нерухомого майна від імені та на
ім’я її малолітньої дитини Петренко Каріни Русланівни
28.08.2003 року народження
За проявлену ініціативу, професіоналізм під час підготовки та
проведення
перевірки
спільною
комісією
облдержадміністрації практичної готовності евакуаційних
органів Солонянського району щодо дій за призначенням
оголосити подяку голови райдержадміністрації
Про внесення змін до додатку 1 розпорядження голови
райдержадміністрації від 27 02.2009 №122-р-09” Про виконання
заходів районної програми енергозбереження за 2008рік та
затвердження заходів щодо реалізації програми у 2009році”
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права на
4/5 земельної частки (паю) колишнього АВАТ ,,Петровське
громадянці Проценко К.Т. на території Павлівської с/р
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю власнику сертифікату на право на
право на земельну частку (паю) колишнього КСП ,Маяк»
гр..Найді О.Г. на території Привільнянської с/р

18

12.06.2009 р
№343-р-09

19

16.06.2009 р
№344-р-09
16.06.2009 р
№344/1-р-09

20
21

16.06.2009 р
№345-р-09

22

16.06.2009 р
№346-р-09
16.06.2009 р
№347-р-09
16.06.2009 р
№348-р-09
17.06.2009 р
№349-р-09
17.06.2009 р
№350-р-09

23
24
25
26

27

17.06.2009 р
№351-р-09

28

17.06.2009 р
№352-р-09

29

18.06.2009 р
№353-р-09
22.06.2009 р
№354-р-09
22.06.2009 р
№355-р-09

30
31

32

22.06.2009 р
№356-р-09

Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі ½ земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права на
½ земельної частки (паю) в порядку спадкування колишнього
КСП ім..Чапаєва гр..Литвиненку В.І. на території Мопрівської
с/р
Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік
Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації з
державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів на 2009 рік.
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права на
земельну частку (пай) в порядку спадкування колишнього
АВАТ „Петровське” гр. Литвинець Миколі Сидоровичу
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови райдержадміністрації від 29.05.2002р. №383-р
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови райдержадміністрації від 04.09.2002р. № 626-р
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови райдержадміністрації від 14.01. 2002р. № 8-р
Про затвердження Плану залучення сил та засобів на гасіння
пожеж у Солонянському районі.
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 12.04.2007 № 220-р-07 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду гр. Горбенку Миколі
Олександровичу для випасання худоби на території
Привільнянської сільської ради”
Про
надання
дозволу
Державному
підприємству
„Дніпропетровське лісове господарство” на обстеження і
передачу у постійне користування земельних ділянок під
заліснення на території Микільської і Сурсько - Михайлівської
сільських рад
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.08.2005 № 441-р-05 „Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації по передачі в
оренду земель запасу фермерському господарсту „Дмитрій
ПДА”
Про відзначення подяками голови райдержадміністрації з
нагоди Дня медичного працівника
Про нагородження до ДняДержавної служби
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне”
гр.
Патрай Юлії Володимирівні на території Сурсько Михайлівської сільської ради
Про встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування малолітній Баласановій Тетяні Сергіївні 01.07.2006

33
34
35

24.06.2009 р
№357-р-09
24.06.2009 р
№358-р-09
24.06.2009 р
№359-р-09

36

24.06.2009 р
№360-р-09

37

24.06.2009 р
№361-р-09

38

24.06.2009 р
№362-р-09

39

25.06.2009 р
№363-р-09

40

30.06.2009 р
№364-р-09
30.06.2009 р
№365-р-09
30.06.2009 р
№366-р-09

30.06.2009 р
№367-р-09

30.06.2009 р
№368-р-09

року народження
Про встановлення статусу дитини сироти малолітньому
Копильченку В.В. 18.11.1999 року народження
Про відзначення грамотами голови райдержадміністрації
молодих активістів району
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва гр. Дуднік Іван Іванович на
території Василівської сільської ради с/т „Елуа”, діл. №194
Солонянського району Дніпропетровської області
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 15.11.2007 № 686-р-07 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого
селянського господарства громадянці Кучеренко Наталії
Анатоліївні на території Василівської сільської ради”
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва гр. Дудник Лариса Дмитрівна
на території Василівської сільської ради с/т „Елуа”, діл. №193
Солонянського району Дніпропетровської області
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23.07.2008 № 293-р-08 „Про
відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право
власності на землю власнику сертифіката на право на земельну
частку (пай) колишнього КСП „Промінь” гр. Котику Михайлу
Петровичу”
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ „Колективіст”
для
сінокосіння та випасання худоби на території Башмачанської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області.
Про
затвердження
плану
роботи
Солонянської
райдержадміністрації на липень та ІІІ квартал 2009 року
Про організацію виконання рішення сесії районної ради від
18 березня 2009 року № 5-26/V „Про програму соціально –
економічного та культурного розвитку району на 2009 рік”
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права
на земельну частку (пай) колишнього КСП „Сура”
гр. Кошменко Ганні Федорівні на території Сурсько Михайлівської сільської ради
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю власнику сертифікату на право на
земельну частку (пай) колишнього КСП “Рассвєт” гр. Векличу
Михайлу Дмитровичу на території Солонянської селищної ради
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського
господарства

громадянці Копильцовій Оксані Євгеніївні на території
Микільської сільської ради Солонянського району

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за липень 2009 року
1.

02.07.2009 р
№369-р-09

2.

02.07.2009 р
№370-р-09

3.

08.07.2009 р
№371-р-09

4.

08.07.2009 р
№372-р-09

5.

08.07.2009 р
№373-р-09

6.

08.07.2009 р
№374-р-09

7.

08.07.2009 р
№375-р-09

8.

08.07.2009 р
№376-р-09

9.

08.07.2009 р
№377-р-09

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 Василівської сільської
ради Солонянського району Дніпропетровської області (за
межами населеного пункту)”
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, що передається в оренду ПП „-Юніком-„ для ведення
підсобного сільського господарства на території Василівської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області (за межами населеного пункту)
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 18.09.2007 № 541-р-07 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок ПСП „Домінант” для ведення товарного
сільськогосподарського
виробництва
на
території
Новомар’ївської сільської ради”
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права
на земельну частку (пай) в порядку спадкування
колишнього КСП „Новопокровське”
гр. Петрушину
Олександру Володимировичу
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права на
земельну частку (пай) в порядку спадкування
колишнього
КСП „Нива” гр. Рижкову Юрію Анатолійовичу
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 13.08.2008 № 355-р-08 „Про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в
оренду земельної ділянки ТОВ „Сіон” для обслуговування
будівель вугільного складу на території Солонянської селищної
ради”
Про участь Блажівського Руслана Онуфрійовича
у вихованні малолітнього Блажівського Станіслава – 2006 року
народження
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права
на земельну частку (пай) в порядку спадкування
колишнього КСП „Колос” гр. Заворітній Ользі Михайлівні на
території Павлівської сільської ради
Про створення комісії для перевірки наявності усіх вхідних та
підготовлених документів з грифом секретності “Таємно”,
взятих на облік ІІ кварталу 2009 року у Солонянській
райдержадміністрації

10.

08.07.2009 р
№378-р-09

11.

08.07.2009 р
№379-р-09

12.

10.07.2009 р
№380-р-09

13.

10.07.2009 р
№381-р-09
10.07.2009 р
№382-р-09

14.
15.
16.

15.07.2009 р
№383-р-09
15.07.2009 р
№384-р-09

17.

22.07.2009 р
№385-р-09

18.

22.07.2009 р
№386-р-09

19.

22.07.2009 р
№387-р-09

20.

22.07.2009 р
№388-р-09

21.

29.07.2009 р
№389-р-09
29.07.2009 р
№390-р-09

22.

Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права
на земельну частку (пай) в порядку спадкування
колишнього КСП „Новопокровське”
гр. Журавель Олені Ігнатіївні
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства громадянам – працівникам
соціальної сфери на території Привільнянської сільської ради
за межами населених пунктів Солонянського району
Дніпропетровської області
Про результати проведення технічного огляду тракторів,
самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньобудівельних машин, тракторних причепів сільгоспвиробників
усіх форм власності у 2009 році
Про стан охорони праці і дотримання вимог техніки безпеки
на виробництві
Про хід виконання районної програми запобігання виникненню
НС, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної
безпеки в Солонянському районі на період до 2010 року.
Про підсумки допризовної підготовки у 2008-2009
навчальному році та завдання на 2009-2010 навчальний рік
Про підготовку та черговий призов громадян Солонянського
району 1984-1991 років народження на строкову військову
службу у Збройних Сил України в жовтні - листопаді 2009
року
Про встановлення опіки над Копильченко Віктором
Вікторовичем – 18.11.1999 року
народження та призначення над ним опікуном Копильченко
Світлану Іванівну – 28.07.1980 року народження.
Про надання Ломанцевій Вірі Андріївні дозволу на здійснення
супроводу дитини, позбавленої батьківського піклування
Соколенко Анастасії Романівни – 14.01.2005 року народження
Про затверджнення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для іншого
сільськогосподарського призначення (рибогосподарських
потреб) громадянину Добнюку Ігорю Олександровичу на
території Василівської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області (за межами с. Новоселівка) та
проекту „Водоохоронна зона та прибережна захисна
смуга ставка на б. Б/н 3 в районі с. Новоселівка
Солонянського району”
Про внесення змін до складу комісії райдержадміністрації з
питань безоплатної передачі у комунальну власність
внутрішньогосподарських меліоративних систем
Про затвердження Порядку надання допомоги окремим
категоріям громадян
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гурі Ігорю Федоровичу для
ведення особистого селянського господарства на території
Микільської
сільської
ради
Солонянського
району

Дніпропетровської області
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне” гр. Даниловій
Валентині Андріївні на території Сурсько-Михайлівської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне” гр. Боєву Юрію
Олександровичу на території Сурсько - Михайлівської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання окументів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне”
гр. Земляній
Валентині Олексіївні на території Сурсько - Михайлівської
сільської ради
Про передачу на баланс газових мереж в с. Петриківка

23.

29.07.2009 р
№391-р-09

24.

29.07.2009 р
№392-р-09

25.

29.07.2009 р
№393-р-09

26.

29.07.2009 р
№394-р-09
30.07.2009 р Про внесення доповнень до додатку 5 розпорядження голови
№395-р-09
райдержадміністрації від 15.07.2009 р. №384-р-09 “Про
підготовку та черговий призов громадян Солонянського
району 1984-1991 років народження на строкову військову
службу у Збройних Силах України в жовтні-листопаді 2009
року”
31.07.2009 р Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
№396-р-09
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права на
земельну частку (пай) в порядку спадкування
колишнього
КСП „Авангард” гр. Гудиму Миколі Максимовичу на території
Широчанської сільської ради
31.07.2009 р Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
№397-р-09
розмірі ½ земельної частки (паю) та видачу державного акта на
право власності на землю за рішенням суду, власнику права
на ½
земельної частки (паю) в порядку спадкування
колишнього КСП „Авангард”
гр. Хахальовій Світлані
Володимирівні на території Широчанської сільської ради
31.07.2009 р Про підготовку і проведення приписки громадян 1993 року
№398-р-09
ародження до призовної дільниці Солонянського району
31.07.2009 р Про встановлення опіки над Баласановою Тетяною Сергіївною
№399-р-09
01.07.2006 року народження та призначення над нею опікуном
Крапивенка Володимира Олександровича
31.07.2009 р Про згоду на укладання та підписання договору про поділ
№400-р-09
успадкованого майна від імені малолітньої Панчишиної
Богдани Іванівни - 05.02.2009 року народження
31.07.2009 р Щодо запровадження карантинного режиму на
№401-р-09
регульовані шкідливі організми амброзію полинолисту та
повитицю польову у Солонянському районі

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за серпень 2009 року
1. 03.08.2009 р
№402-р-09
2. 03.08.2009 р
№403-р-09
3. 03.08.2009 р
№404-р-09

4. 03.08.2009 р
№405-р-09

5. 03.08.2009 р
№406-р-09
6. 03.08.2009 р
№407-р-09

7. 04.08.2009 р
№408-р-09
8. 04.08.2009 р
№409-р-09
9. 04.08.2009 р
№410-р-09
10. 04.08.2009 р
№411-р-09
11. 05.08.09 р
№412-р-09

12. 05.08.09 р
№413-р-09

Про видачу дубліката державного акта на право приватної
власності на земельну ділянку замість загубленого гр.
Ходикіній Онисії Петрівні на території Олександропільської
сільської ради
Про хід виконання заходів протидії корупції в органах
виконавчої влади району
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку для ведення садівництва гр. Алиєву Фамілу
Гаджиагу огли на території Сурсько-Михайлівської сільської
ради с/т „Шинник-3”, діл. № 97 Солонянського району
Дніпропетровської області
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 23.04.2007 № 246-р-07 „Про
відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки в розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право
власності на землю за рішенням суду власнику на право на
земельну частку (пай) колишнього КСП ім. Чапаєва гр.
Подольніку Георгію Олексійовичу”
Про
затвердження
плану
роботи
Солонянської
райдержадміністрації на серпень 2009 року
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 20.11.2007 року № 699-р-07 “Про
надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки водного фонду в оренду ТОВ
Солонянський
завод
„Агрополімердеталь”
для
рибогосподарських
потреб
та
виготовлення
водогосподарського паспорта
на території Солонянської
селищної ради”
Про участь Швидуна Володимира Миколайовича
у вихованні малолітньої Швидун Аріни Володимирівни
11.08.2004 року народження
Про підсумки виконання бюджету району та районного
бюджету за І півріччя 2009 року.

Про підсумки соціально-економічного та
культурного розвитку району за I півріччя 2009 року
Про внесення змін до програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2009 рік
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 226-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду
ТОВ „Агро-Овен” для ведення с/г
виробництва
с. Дніпровське, вул.Андріїівська,17; 17/1 на
території Солонянської селищної ради
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 225-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою

13. 05.08.09 р
№414-р-09

14. 05.08.09 р
№415-р-09

15. 05.08.09 р
№416-р-09

16. 05.08.09 р
№417-р-09

17. 05.08.09 р
№418-р-09

18. 05.08.09 р
№419-р-09

19. 05.08.09 р

відповідальністю „Агро-Овен” для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва – обслуговування
комплексу будівель птахоферми за адресою: с. Гончарка, вул.
Комарова, 110 на території Солонянської селищної ради
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 230-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою
відповідальністю „Агро-Овен” для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва – обслуговування
свинарника та будівлі кормоцеху за адресою: с. Дніпровське,
вул. Нагорна, 5; 7 на території Солонянської селищної ради
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 223-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою
відповідальністю „Агро-Овен” для ведення товарного с/г
виробництва в с.Безбородьково, вул.Україн-ська,33 Б.
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 228-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «Агро-Овен» для ведення
товарного с/г виробництва за адресою: смт Солоне,
вул.Степова,1 на території Солонянської селищної ради
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 229-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою
відповідальністю „Агро-Овен” для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва – обслуговування
комплексу будівель за адресою: с. Безбородькове, вул.
Матросова, 37 на території Письмечівської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області”
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 227-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
„Агро-Овен” для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва – обслуговування адмінбудівлі за дресою: с.
Письмечеве, вул. Шкільна, 55-А на території Письмечівської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області”
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 09.04.2009 № 224-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю
„Агро-Овен” для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва – обслуговування комплексу будівель за адресою:
с. Безбородькове,
вул. Українська, 33-А на території Письмечівської сільської
ради Солонянського району Дніпропетровської області”
Про встановлення малолітній Купрієнко Альоні Василівні

№420-р-09
20. 06.08.09 р
№421-р-09
21. 06.08.09 р
№422-р-09

22. 06.08.09 р

№423-р-09

23. 07.08.09 р

№424-р-09

24. 07.08.09 р

№425-р-09
25. 07.08.09 р
№426-р-09

26. 07.08.09 р

№427-р-09

27. 07.08.09 р

№428-р-09

28. 07.08.09 р

№429-р-09

29. 10.08.09 р

№430-р-09

30. 10.08.09 р

№431-р-09

31. 10.08.09 р

№432-р-09

14.03.1998 року народження статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування
Про додаткові заходи
протидії поширенню інфекційних
соціально небезпечних хвороб
Про внесення змін до посадової інструкції начальника відділу
ведення Державного реєстру виборців Солонянської
райдержадміністрації
Про створення комісії по проведенню випробувань
комплексної системи захисту інформації автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної системи “Державний реєстр
виборців”
Про
надання
юридичної допомоги громадянам
для
вирішення питань, що виникають під
час
діяльності
садових товариств, дачних та обслуговуючих кооперативів на
території Солонянського району
Про
виконання обов’язків начальника Служби у справах
дітей, провідним спеціалістом Служби Сухенко О.О.
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 08.04.2005 № 239-р-05 „Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації по передачі в
оренду земельної ділянки запасу фермерському господарству
„Луч”
Про встановлення опіки над неповнолітнім Поляковим
Владиславом Олександровичем 01.09.1992 року народження та
призначення над ним опікуном Полякову Галину Макарівну –
1937 року народження
Про внесення доповнень до розпорядження голови
райдержадміністрації від 28.11.2008 року № 585-р-08 “Про
підготовку і проведення приписки громадян 1992 року
народження до призовної дільниці Солонянського району”
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 4.07.2005 № 392-р-05 „Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації по передачі в
оренду земельної ділянки водного фонду СТОВ „Вікторія”” (із
змінами згідно розпорядження голови райдержадміністрації
від 25.10.2007 № 637-р-07)
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку для ведення садівництва гр. Шаповал
Тамарі Григорівні на території Єлізарівської сільської ради,
садове товариство „Орлово”, ділянка № 72 Солонянського
району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку для ведення садівництва гр. Парфіловій
Тетяні Вікторівні на території Єлізарівської сільської ради,
садове товариство „Орлово”, ділянка № 84 Солонянського
району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку для ведення садівництва

32. 10.08.09 р

№433-р-09

33. 10.08.09 р

№434-р-09

34. 10.08.09 р

№435-р-09

35. 10.08.09 р

№436-р-09

36. 10.08.09 р

№437-р-09

37. 10.08.09 р

№438-р-09

38. 10.08.09 р

№439-р-09
39. 13.08.09 р
№440-р-09
40. 13.08.09 р
№441-р-09

41. 13.08.09 р

№442-р-09

гр. Городяненко Маргариті Олександрівні на території
Єлізарівської сільської ради,
садове товариство „Орлово”, ділянка № 73 Солонянського
району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку для ведення садівництва гр. Галкіній Олені Степанівні
на території Єлізарівської сільської ради, садове товариство
„Орлово”, ділянка № 83 Солонянського району
Дніпропетровської області
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Гулівцю Сергію
Павловичу для ведення особистого селянського господарства
на території Солонянської селищної ради за рахунок земель
запасу Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
передачі земельної ділянки у власність для ведення садівництва
гр. Ткаченку Андрію Івановичу на території СурськоМихайлівської сільської ради, садове товариство „Калина”,
ділянка № 94 Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо передачі земельної ділянки у
власність для ведення садівництва гр. Беденок Андрію
Васильовичу на території Сурсько-Михайлівської
сільської ради, садове товариство „Калина”, ділянка №
16 Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
передачі земельної ділянки у власність для ведення садівництва
гр. Мирному Ігорю Олеговичу на території СурськоМихайлівської сільської ради, садове товариство „Калина”,
ділянка № 94-Б Солонянського району Дніпропетровської
області
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 25.06.2009 № 363-р-09 „Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ „Колективіст” для
сінокосіння та випасання худоби на території
Башмачанської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області”
Про передачу на баланс газових мереж та споруд
в с.Червоний Яр
Про створення районної робочої комісії з питань
упорядкування обліку юридичних осіб
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 18.06.2008 № 220-р-08 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою по передачі
безоплатно у власність земельних ділянок членам
фермерського господарства „Діоніс” на території Микільської
сільської ради” (із змінами згідно розпорядження голови
райдержадміністрації від 08.10.2008 № 474-р-08)
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 16.07.2008 № 256-р-08 „Про

42. 13.08.09 р

№443-р-09

43. 13.08.09 р

№444-р-09

44. 13.08.09 р

№445-р-09

45. 13.08.09 р

№446-р-09

46. 13.08.09 р

№447-р-09

47. 13.08.09 р

№448-р-09

надання дозволу на складання проекту землеустрою по
передачі безоплатно у власність земельних ділянок
членам фермерського господарства „Індафі” на території
Микільської сільської ради”
(із змінами згідно розпорядження голови райдержадміністрації
від 22.10.2008 № 523-р-08)
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства гр. Моні Валентині Василівні на території
Павлівської сільської ради Солонянського району
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства гр. Моні Валентині Василівні на території
Павлівської сільської ради Солонянського району
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Муратовій Єлизаветі Юріївні на
території Василівської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області
(за межами населеного пункту)
Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства гр. Котову Юрію
Леонідовичу на території Василівської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області
(за межами населеного пункту)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Усковій Тетяні Юріївні на
території Василівської сільської ради Солонянського району
Дніпропетровської області (за межами населеного пункту)
Про затвердження акту вибору та обстеження земельної
ділянки, передбаченої для ведення особистого селянського
господарства гр. Тарасовій Любові Тимофіївні
на території Березнуватівської сільської ради
Солонянського району

48. 13.08.09 р

Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення
садівництва члену садівницького товариства „Сонячне” гр.
Губару Святославу Михайловичу на території СурськоМихайлівської сільської ради

49. 13.08.09 р

Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне” гр. Корчевському
Олегу Григоровичу на території Сурсько-Михайлівської
сільської ради
Про забезпечення належного порядку в районі у
святковий та вихідні дні 22-24 серпня 2009 року

№449-р-09

№450-р-09

50. 14.08.2009

№ 451-р-09

51. 14.08.2009

№ 452-р-09

52. 14.08.2009

№ 453-р-09

53. 14.08.2009

№ 454-р-09
54. 21.08.09 р
№455-р-09
55. 21.08.09 р
№456-р-09
56. 25.08.09 р
№457-р-09

57. 25.08.09 р

№458-р-09
26.08.09
р
58.
№459-р-09

59. 26.08.09 р

№460-р-09

60. 26.08.09 р

№461-р-09

61. 26.08.09 р

№462-р-09

62. 26.08.09 р

№ 463-р-09

63. 26.08.09 р

№ 464-р-09

Про встановлення статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування Тонконожуку Василю Павловичу
– 29.06.1993 року народження
Про відзначення грамотами та подяками голови
райдержадміністрації з нагоди 18-ї річниці Незалежності
України
Про закріплення службового легкового автотранспорту
за працівниками райдержадміністрації
Про внесення змін до районного бюджету
Про внесення змін до програми соціально-економічного та
культурного розвитку району на 2009 рік
Про проведення районного конкурсу “Вчитель року-2009”
Про затвердження території обслуговування
загальноосвітніх шкіл району
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для ведення підсобного сільського
господарства
ПП „-Юніком-„ на території Василівської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської області
(за межами населеного пункту)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ „ТАТУ” для іншого
сільськогосподарського призначення на території Солонянської
селищної ради Солонянського району Дніпропетровської
області
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник - 3” гр. Коценко Юлії
Геннадіївні на території Сурсько - Михайлівської сільської
ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Шинник - 3” гр. Самойленко
Валентині Дмитрівні на території Сурсько - Михайлівської
сільської ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Газовик” гр. Щепакіній Надії
Клавдіївні на території
Сурсько-Михайлівської сільської
ради
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право
власності на земельну ділянку для ведення садівництва члену
садівницького товариства „Газовик” гр. Мостовій Людмилі
Миколаївні на території
Сурсько-Михайлівської сільської
ради

64. 26.08.09 р

№ 465-р-09

65. 27.08.09 р

№ 466-р-09

66. 27.08.09 р

Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки
у приватну власність для ведення особистого селянського
господарства громадянину Скакуненку Василю Михайловичу
на території Солонянської селищної ради Солонянського
району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Чепізі Валентині Іванівні на території
Привільнянської сільської ради Солонянського району
Про впорядкування карантинних зон в Солонянському районі

№ 467-р-09

В.о. начальника загального відділу
райдержадміністрації

Л.М.ЩЕРБИНА

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації за вересень 2009 року
02.09.09 р
№468-р-09

1
2

02.09.09 р
№469-р-09

3

02.09.09 р
№470-р-09

4

02.09.09 р
№471-р-09

5

09.09.09 р
№472-р-09

6

09.09.09
№473-р-09

7

09.09.09
№474-р-09

8

09.09.09
№475-р-09

9

09.09.09
№476-р-09

10

09.09.09
№477-р-09

Про хід виконання заходів з оптимізації мережі
освітніх закладів району та переводу шкіл ІІІ ступеню на
профільне навчання
Про стан виконавчої дисципліни та завдання щодо посилення
контролю за виконанням Законів України, актів та доручень
Президента України, документів Кабінету Міністрів України,
розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та
райдержадміністрації упродовж січня-липня 2009 року
Про хід виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 25.07.2008р. № 300-р-08 „Про
погодження проекту програми збереження пам’яток Великої
Вітчизняної війни у Солонянському районі на 2008 - 2010
роки”
Про призначення відповідальним за забезпечення режиму
секретності у Солонянський райдержадміністрації
Московку Ю.М.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо інвентарізації земель та виготовлення
документів, що посвідчують право постійного користування
землею Солонянській виправній колонії № 21 на території
Солонянської селищної ради (за межами населених пунктів)
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують
право власності на земельну ділянку для ведення садівництва
члену садівницького товариства „Сонячне” громадянину
Пришедьку Валентину Онисимовичу на території Сурсько Михайлівської сільської ради
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Кучеренко Наталії Анатоліївні
на території Василівської сільської ради Солонянського
району Дніпропетровської області (за межами населеного
пункту)
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
айдержадміністрації від 18.03.2009 р. № 139-р-09 „Про
відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у розмірі
земельної частки (паю) та видачу державного акта на право
власності на землю за рішенням суду, власнику права на
земельну частку (пай) в порядку спадкування колишнього
КСП „Прогрес” гр. Мару ненко Тамарі Нурісламівні”
Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження
голови районної державної адміністрації від 30.07.2008 року
за № 309-р-08 „Про видачу дубліката державного акта на
право приватної власності на землю замість загубленого гр.
Онищенко Ользі Петрівні на території СурськоМихайлівської сільської ради”
Про відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки у
розмірі земельної частки (паю) та видачу державного акта на
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09.09.09
№479-р-09

13

10.09.09
№480-р-09
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10.09.09
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10.09.09
№482-р-09
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10.09.09
№483-р-09
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14.09.09
№484-р-09
14.09.09
№485-р-09
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17.09.09 р
№486-р-09
17.09.09 р
№487-р-09

17.09.09.09
№488-р-09

право власності на землю власнику сертифікату на право на
земельну частку (пай) колишнього КСП “Сура” гр. Біловолу
Віктору Григоровичу
Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 25.07.2008 р. № 297-р-08 „Про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування Микільській сільській раді для рекреаційних
цілей на території Микільської сільської ради”
Про заходи у зв’язку з відзначенням в Солонянському районі
20-ї річниці створення Народного Руху України за
перебудову
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського
господарства
громадянину Добнюку Ігорю Олександровичу на території
Василівської сільської ради Солонянського району
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для ведення підсобного сільського
господарства ПП „-Юніком-„ на території Василівської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області (за межами населеного пункту)
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського
призначення (під господарськими будівлями та дворами) гр.
Гусейнову Мілтону Худат огли на території Василівської
сільської ради Солонянського району Дніпропетровської
області
Про призупинення дії окремих положень Порядку контролю
за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади до 31
грудня 2010 року
Про нагородження до Дня фізичної культури і спорту
Про підсумки проведення командно-штабних навчань
територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту
Дніпропетровської області
Про нагородження подяками голови райдержадміністрації
до Дня рятувальника
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Черняку Євгену Лазаровичу для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 162 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акту на право власності на
земельну ділянку гр. Ткаченко Марії Володимирівні для
ведення садівництва за межами населених пунктів на території
Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка № 170
Солонянського району Дніпропетровської області
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Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Мартиненку Володимиру Дмитровичу
для ведення садівництва за межами населеного пункту на
території Башмачанської сільської ради садівниче товариство
„Надія”,
ділянка
№
85
Солонянського
району
Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Леус Тетяні Анатоліївні для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 66 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Кожушкіній Тетяні Львівні для ведення садівництва
за межами населеного пункту на території Башмачанської
сільської ради садівниче товариство „Надія”, ділянка № 160
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Кожушкіну Едуарду Олексійовичу для
ведення садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 159 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Батуринець Ользі Григорівні для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 166 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Афоніній Надії Семенівні для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 91 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Батуринцю Роману Вікторовичу
для ведення садівництва за межами населеного пункту на
території Башмачанської сільської ради садівниче товариство
„Надія”,
ділянка
№
167
Солонянського
району
Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акту на право власності на
земельну ділянку гр. Бикову Олегу Викторовичу
для ведення садівництва за межами населених пунктів на
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території Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка
№ 28 Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акту на право власності на
земельну ділянку гр. Бібік Ользі Іванівні для ведення
садівництва за межами населених пунктів на території
Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка № 30
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Бутенку Андрію Анатолійовичу
для ведення садівництва за межами населеного пункту на
території Башмачанської сільської ради садівниче товариство
„Надія”,
ділянка
№
68
Солонянського
району
Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акту на право власності на
земельну ділянку гр. Губенко Світлані Михайлівні для ведення
садівництва за межами населених пунктів на території
Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка № 6
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Жиліній Валентині Дмитрівні для
ведення садівництва за межами населеного пункту на
території Башмачанської
сільської ради садівниче
товариство „Надія”, ділянка № 90 Солонянського району
Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Землянкіну Сергію Олександровичу для ведення
садівництва за межами населених пунктів на території
Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка № 161
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Кабаку Андрію Івановичу для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 138 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Кондратенку Валентину Валентиновичу
для ведення садівництва за межами населених пунктів на
території Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка
№ 169 Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Кондратенку Олександру Валентиновичу
для ведення садівництва за межами населених пунктів на
території Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка
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№ 171 Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Новіковій Євгенії Володимирівні для
ведення садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 58 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Пєлих Єгору Романовичу для ведення садівництва
за межами населеного пункту на території Башмачанської
сільської ради садівниче товариство „Надія”, ділянка № 70
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Плотніковій Надії Валентинівні для
ведення садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 61 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Рудік Ганні Василівні для ведення садівництва за
межами населеного пункту на території Башмачанської
сільської ради садівниче товариство „Надія”, ділянка № 54
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акту на право власності на земельну
ділянку гр. Ружевичу Олександру Васильовичу для ведення
садівництва за межами населених пунктів на території
Башмачанської сільської ради СТ „Надія”, ділянка № 26
Солонянського району Дніпропетровської області
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Столпаку Вячеславу Васильовичу для
ведення садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 168 Солонянського району Дніпропетровської
області
По територіальну оборону Солонянського району
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання державного акта на право власності на земельну
ділянку гр. Власнюку Миколі Володимировичу для ведення
садівництва за межами населеного пункту на території
Башмачанської сільської ради садівниче товариство „Надія”,
ділянка № 117 Солонянського району Дніпропетровської
області
Про утворення районної галузевої ради підприємців
з питань торгівлі та побутового обслуговування
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
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розроблення проекту відведення земельної ділянки
у приватну власність для ведення особистого селянського
господарства громадянці Токар Олені Павлівні на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Осіповій Ірині Олександрівні на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Паутову Юрію Івановичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у
приватну власність для ведення особистого селянського
господарства громадянину Макаренку Сергію
Анатолійовичу на території Новомар’ївської сільської ради
Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Короговнікову Олегу Вікторовичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Клімову Степану Юрійовичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Іщенко Наталії Дем’янівні на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Ісаєвій Ірині Петрівні на території Новомар’ївської
сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Іванову Юрію Вікторовичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Ждану Сергію Івановичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
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власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Гурняк Валентині Юхимівні на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Бондаренку Павлу Костянтиновичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянці Дідович Антоніні Олександрівні на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Пахно Володимиру Григоровичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 16.11.2004 № 919-р-04 „Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації по передачі у
власність земельних ділянок членам фермерського
господарства „Ергаш” на території Письмечівської сільської
ради”
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 23.01.2008 № 28-р-08 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого
селянського господарства громадянці Михальченко Тетяні
Євгеніївні на території Широчанської сільської ради”
Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 17.01.2008 № 17-р-08 „Про надання
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність для ведення
особистого селянського господарства громадянці Корипаєвій
Анастасії Іванівні на території Широчанської сільської ради”
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання державного акта на право власності на
земельну ділянку гр. Булавчику Миколі Миколайовичу для
ведення садівництва за межами населеного пункту на території
Привільнянської сільської ради, садівниче товариство
„Степний”, ділянка № 43 Солонянського району
Дніпропетровської області
Про заходи щодо забезпечення складання
проекту районного та місцевих бюджетів на 2010 рік
Про затвердження Положення про контроль за виконанням
актів та доручень Президента України, документів Кабінету
Міністрів України, розпоряджень і доручень голови
облдержадміністрації та райдержадміністрації .
Про зміну прізвища Строменко М.І. на Бабенко М.І.
Про заходи щодо дотримання державних гарантій в оплаті
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праці та підвищення рівня реальної заробітної плати
Про надання додаткової допомоги підприємствам
залізничного транспорту під час снігових заметів у зимовий
період 2009-2010 року
Про організацію проведення капітальних ремонтних робіт
на пам’ятці Великої Вітчизняної війни Мопрівської сільської
ради с.Мопрівське братська могила радянських воїнів та
пам’ятника воїнам-землякам №1122
Про згоду на підписання договорів від імені малолітнього та
на ім’я малолітнього Ковалевського Ігоря Олександровича,
27.03.1997 року народження
Про
затвердження
плану
роботи
Солонянської
райдержадміністрації на жовтень та четвертий квартал 2009
року
Про затвердження наданих матеріалів та надання дозволу на
розроблення проекту відведення земельної ділянки у приватну
власність для ведення особистого селянського господарства
громадянину Біднині Олександру Івановичу на території
Новомар’ївської сільської ради Солонянського району
Про
затвердження
Положення
Солонянський
та
Новопокровській освітній округ
Про режим роботи Солонянської районної державної
адміністрації
Про внесення змін до складу районної конкурсної комісії по
здійсненню
фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів
Про затвердження складу координаційної ради з питань
реалізації державної політики стосовно сім’ї, жінок, молоді та
дітей

Начальник загального відділу
райдержадміністрації

С.Г.ДУБОВИК

