
2019 рік 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за січень 2019 

року 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  1/А-2019 

02.01.2019 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0289264 від 2 жовтня  1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Берш Вікторія Олександрівна на право на земельну частку 

(пай),   яка  перебувала  у  колективній  власності   КСП «ім. Котовського» на території Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

  2/А-2019 

02.01.2019 

  

Про проведення  оцінювання результатів службової діяльності 

керівника апарату, керівників структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права 

Роздільнянської районної державної адміністрації у 2019 році. 

  

  

  3/А-2019 

08.01.2019 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на січень 2019 року. 

  

  4/А-2019 

09.01.2019 

    

Про надання дозволу гр. Турчинському І.П. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

 5/А-2019 

09.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Лучинець Л.С. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

  6/А-2019 

09.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Лучинець Л.С. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

  7/А-2019 

09.01.2019 

  

Про створення комісії для перевірки документів із грифом «Для службового користування», взятих на облік 

в Роздільнянській районній державній адміністрації за 2018 рік. 

  

  8/А-2019 Про скасування пункту 3.3 наказу відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації від   



09.01.2019 

  

21.11.2018 №146-ОД «Про проведення ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 

2018/2019 навчальному році». 

  9/А-2019 

09.01.2019 

  

Про внесення змін до сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0105070  від 14 лютого 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ватах Степана 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП ім. Т.Г. 

Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів). 

  

10.    10/А-2019 

14.01.2019 

Про затвердження паспортів   

11.    11/А-2019 

14.01.2019 

    

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Новацькій  Наталії Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

12.    12/А-2019 

15.01.2019  

  

Про виділення    коштів  з  районного бюджету для надання     цільової 

адресної    допомоги    матері   загиблого учасника   антитерористичної  операції. 

  

13.    13/А-2019 

15.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Скріпніку Олександру Афанасійовичу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

14.    14/А-2019 

16.01.2019 

  

Про надання гр. Данчику А.І. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього   КСП ім. 

Т.Г. Шевченка  на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

15.    15/А-2019 

16.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Дубенко О.Б. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП  «Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

16.    16/А-2019 

16.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Шишовій О.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

17.    17/А-2019 Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової   



16.01.2019 

  

допомоги, завідувачем юридичного сектору апарату Роздільнянської районної державної адміністрації на 

2019 рік 

18.    18/А-2019 

17.01.2019 

  

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

розпорядчих  документів. 

  

19.    19/А-2019 

17.01.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

20.    20/А-2019 

17.01.2019 

Про зміну назви головного розпорядника коштів районного бюджету.   

21.    21/А-2019 

21.01.2019 

Про затвердження орієнтовного плану консультацій з громадськістю у Роздільнянській 

райдержадміністрації на 2019 рік 

  

22.    22/А-2019 

22.01.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження від 26 грудня 2018 року №952/А-2018 «Про затвердження графіка 

перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах районної 

державної адміністрації та органах місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2019 році». 

  

23.    23/А-2019 

22.01.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження від 27 грудня 2018 року №963/А-2018 «Про затвердження графіка 

особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Роздільнянської районної державної 

адміністрації на 2019 рік». 

  

24.    24/А-2019 

22.01.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження від 26 грудня 2018 року №957/А-2018 «Про затвердження графіка 

проведення днів контролю у структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах 

місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2019 році» 

  

25.    25/А-2019 

26.01.2019 

Про внесення змін до розпорядження від 26 грудня 2018 року № 956/А-2018 «Про затвердження графіка 

проведення «прямих телефонних ліній» керівниками структурних підрозділів Роздільнянської районної 

державної адміністрації на 2019 рік» 

  

26.    26/А-2019 

22.01.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

27.    27/А-2019 

22.01.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

28.    28/А-2019 

23.01.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

29.    29/А-2019 

24.01.2019 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Буц Олександру Олександровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  



30.    30/А-2019 

24.01.2019 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Дробашу Володимиру Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

31.    31/А-2019 

25.01.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету  матерям, загиблих учасників бойових дій в Республіці 

Афганістан із нагоди відзначення 30- річчя з дня виведення військ з Афганістану. 

  

32.    32/А-2019 

25.01.2019 

  

Про виділення    коштів  з  районного бюджету на придбання ювілейних медалей для урочистого 

нагородження учасників бойових дій в Республіці Афганістан  із нагоди відзначення 30-річчя з дня 

виведення військ з Афганістану. 

  

33.    33/А-2019 

25.01.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від    06 

листопада 2018 року   № 801/А-2018. 

  

34.    34/А-2019 

25.01.2019 

Про встановлення та виплату надбавки за інтенсивність праці  Бараненко Н.В..   

35.    35/А-2019 

25.01.2019 

Про перенесення робочих днів у 2019 році в Роздільнянській районній державній адміністрації   

36.    36/А-2019 

25.01.2019 

ДСК   

37.    37/А-2019 

25.01.2019 

  

Про виплату премії голові Роздільнянської  районної державної адміністрації Бараненко Н.В..   

38.    38/А-2019 

28.01.2019  

  

Про порядок проведення перевірок мобілізаційної готовності транспортних засобів, призначених для 

передачі військовим   формуванням в період мобілізації та у воєнний час. 

  

39.    39/А-2019 

28.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Берш Олександру Вольдемаровичу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

40.    40/А-2019 

28.01.2019 

  

Про надання дозволу гр. Хохлюк Марії Федорівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП  «Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

41.    41/А-2019 Про надання дозволу гр. Лазор Катерині Федорівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо   



28.01.2019 

  

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

42.    42/А-2019 

28.01.2019 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 033561 від 12 жовтня  1996 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Клімов Іван Емануїлович на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності  АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

43.    43/А-2019 

28.01.2019 

  

Про внесення змін до додатку розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної державної 

адміністрації № 115/А-2017 від 06.03.2017 року «Про створення комісії з питань роботи із службовою 

інформацією» 

  

44.    44/А-2019 

29.01.2019 

Про корегування найменування об‘єкту.   

45.    45/А-2019 

29.01.2019 

  

Про  затвердження   детального   плану території для будівництва та обслуговування об'єктів енергетики - 

сонячної  електростанції на земельній ділянці площею 107, 44 га на території Роздільнянської міської ради 

(за межами населеного пункту) Роздільнянського району Одеської області. 

  

46.    46/А-2019 

29.01.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

47.    47/А-2019 

29.01.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири, право користування якими 

мають неповнолітня та малолітні діти 

  

48.    48/А-2019 

29.01.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження 1/4 частини житлової квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

  

49.    49/А-2019 

29.01.2019 

Про визначення прізвища при реєстрації народження малолітньої дитини жіночої статі, року народження   

50.    50/А-2019 

29.01.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

51.    51/А-2019 

29.01.2019 

  

Про надання дозволу на реєстрацію права власності 1/2 частини житлової квартири за неповнолітньою 

дитиною та надання дозволу на підписання у зв‘язку з цим нею відповідних документів 

  

52.    52/А-2019 Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   



29.01.2019 

53.    53/А-2019 

29.01.2019  

  

Про виділення коштів з  районного бюджету для надання адресної         допомоги сім'ям  загиблих 

(померлих) військових, які брали участь в бойових діях в республіці Афганістан. 

  

54.    54/А-2019 

29.01.2019 

  

Про виділення коштів з  районного бюджету для надання адресної        допомоги сім'ям  загиблих 

працівників органів внутрішніх справ. 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за лютий 2019 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  55/А-2019 

01.02.2019 

Про встановлення надбавки до посадового окладу   

  56/А-2019 

01.02.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

  57/А-2019 

01.02.2019 

Про перерозподіл коштів   

  58/А-2019 

04.02.2019     

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Подберезна Тетяна Стахівна на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

 59/А-2019 

04.02.2019   

Про надання дозволу гр. Притищаку Івану Олександровичу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  60/А-2019 

04.02.2019   

Про надання дозволу гр. Филимоненко Вероніці Андріївні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  61/А-2019 Про надання дозволу гр. Жилєнковій Вірі Андріївні на розробку технічної документації із землеустрою   



04.02.2019   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  62/А-2019 

04.02.2019   

Про надання дозволу гр. Лисюк Валентині Петрівні на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП ім. Кірова на території Калантаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

  63/А-2019 

04.02.2019   

Про надання дозволу гр. Шарану Петру Богдановичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

10.    64/А-2019 

04.02.2019 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н.   

11.    65/А-2019 

04.02.2019 

ДСК   

12.    66/А-2019 

04.02.2019    

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на лютий 2019 року. 

  

13.    67/А-2019 

04.02.2019    

Про створення робочої групи з питань моніторингу ефективного використання бюджетних коштів на 

проведення ремонтних робіт в Яковлівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. 

  

14.    68/А-2019 

04.02.2019   

Про внесення змін до сертифікату серії *** від **** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Новацький Микола Володимирович на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності  КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

15.    69/А-2019 

04.02.2019    

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2019 році в Роздільнянському районі Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. 

  

16.    70/А-2019 

05.02.2019 

Про право першого та другого підписів платіжних, розрахункових, інших фінансових і розпорядчих 

документів 

  

17.    71/А-2019 

06.02.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

18.    72/А-2019 

06.02.2019 

Про затвердження Положення про управління розвитку та інвестицій Роздільнянської районної державної 

адміністрації в новій редакції. 

  

19.    73/А-2019 

06.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Доніку Михайлу Захаровичу для ведення товарного 

  



сільськогосподарського виробництва на території Степової сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

20.    74/А-2019 

06.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Копусь Ользі Євгенівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

21.    75/А-2019 

06.02.2019   

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Анісковець Василь Олександрович на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності  ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

22.    76/А-2019 

06.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Вавричану Василю Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Калантаївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

23.    77/А-2019 

06.02.2019     

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Густ Наталії Вікторівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

24.    78/А-2019 

06.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Густ Григорію Вікторовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

25.    79/А-2019 

06.02.2019   

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Козуб Володимир Михайлович на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської селищної ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

26.    80/А-2019 

08.02.2019   

Про встановлення часу побачень та спілкування *** з дитиною, ***, *** р.н.   

27.    81/А-2019 

08.02.2019     

Про створення робочої групи з вивчення стану ремонту  та готовності  приміщення Старостинського 

навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» до 

відкриття дошкільної  групи. 

  

28.    82/А-2019 

11.02.2019   

Про організацію військового обліку і бронювання військовозобов‘язних та призовників на підприємствах, 

в установах, організаціях, навчальних закладах і органах місцевого самоврядування району у 2019 році. 

  



29.    83/А-2019 

11.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Турчинському Івану Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

30.    84/А-2019 

11.02.2019   

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Цьоць Галина Михайлівна на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради  Роздільнянського 

району Одеської області (за межами  населених пунктів). 

  

31.    85/А-2019 

14.02.2019   

Про організацію роботи працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації у вихідні дні 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 березня 2019 року. 

  

32.    86/А-2019 

14.02.2019 

Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі у 2019 році  Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав. 

  

33.    87/А-2019 

19.02.2019 

Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, 

підвищення рівня заробітної плати 

  

34.    88/А-2019 

20.02.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 17 

грудня  2018 року № 928/А-2018. 

  

35.    89/А-2019 

20.02.2019   

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих  місцях 08 - 10 березня 2019 року. 

  

36.    90/А-2019 

21.02.2019 

 Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

37.    91/А-2019 

21.02.2019   

Про надання дозволу гр. Калафіцькій Броніславі Олександрівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

38.    92/А-2019 

21.02.2019   

Про надання дозволу гр. Новацькій Наталії Михайлівні на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

39.    93/А-2019 

21.02.2019   

Про надання дозволу гр. Стефанюк Людмилі Михайлівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

40.    94/А-2019 Про надання дозволу гр. Гетьману Сергію Вікторовичу на розробку технічної документації із землеустрою   



21.02.2019   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

41.    95/А-2019 

21.02.2019   

Про надання дозволу гр. Стефанюку Олександру Пилиповичу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

42.    96/А-2019 

21.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Гамалеєвій Ніні Василівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

43.    97/А-2019 

21.02.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 20 

грудня  2018 року № 943/А-2018. 

  

44.    98/А-2019 

21.02.2019 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян 

України на строкову військову службу у квітні - червні 2019 року та заходи щодо його забезпечення. 

  

45.    99/А-2019 

25.02.2019 

ДСК   

46.    100/А-2019 

26.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Плешка Кирилу Олексійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

47.    101/А-2019 

26.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Плешка Єві Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

48.    102/А-2019 

26.02.2019   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Берш Олександру Вольдемаровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Степанівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

49.    103/А-2019 

26.02.2019 

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Руда Лідія Максимівна на право на земельну частку (пай)  яка перебувала у 

колективній власності КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради  Роздільнянського 

району Одеської області ( за межами населеного пункту) 

  



50.    104/А-2019 

27.02.2019 

Про надання неповнолітньому дозволу на укладання договору про розподіл спадкового майна на 

підписання ним в зв‘язку з цим всіх відповідних документів 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за березень2019 

року 

 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  105/А-2019 

01.03.2019 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури 

та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на березень 2019 року 

  

  106/А-2019 

01.03.2019 

Про збільшення доходної та видаткової  частини бюджету Роздільнянського району  в частині міжбюджетних 

трансфертів. 

  

  107/А-2019 

01.03.2019 

Про надання земельної ділянки у постійне користування   

  108/А-2019 

04.03.2019  

  

Про створення робочої групи з моніторингу ефективного використання бюджетних коштів на проведення 

ремонтних робіт в закладах освіти Роздільнянського району. 

  

  109/А-2019 

04.03.2019 

  

Про визначення місця проживання дітей ****   

  110/А-2019 

04.03.2019 

  

Про організацію та проведення у 2019 році районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

  

  111/А-2019 

04.03.2019 

  

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Барановська Галина Павлівна на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради  Роздільнянського 

району Одеської області (за межами  населених пунктів). 

  

  112/А-2019 

04.03.2019 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Морар Людмилі Василівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  



  113/А-2019 

04.03.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири, право користування якою має 

малолітня дитина 

  

  114/А-2019 

07.03.2019 

Про відзначення в Роздільнянському районі у 2019 році Дня українського добровольця   

  115/А-2019 

11.03.2019  

  

Про  виділення    коштів  з  районного бюджету  для  надання       цільової адресної допомоги громадянам 

району,   які опинились   у      скрутних життєвих обставинах . 

  

  116/А-2019 

12.03.2019 

Про збільшення доходної та видаткової частини бюджету Роздільнянського району в частині міжбюджетних 

трансфертів. 

  

  117/А-2019 

12.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  118/А-2019 

13.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  119/А-2019 

14.03.2019 

Про надання ***, *** року народження,статусу дитини-сироти   

  120/А-2019 

14.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  121/А-2019 

14.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

 122/А-2019 

14.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  123/А-2019 

14.03.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  124/А-2019 

14.03.2019 

  

Про утворення та організацію роботи експертної комісії з проведення  експертизи  цінності документів 

апарату  Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  125/А-2019 

14.03.2019 

  

Про внесення змін до додатку 1 розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

31 січня 2018 року № 56/А – 2018 «Про організацію проходження альтернативної (невійськової) служби в 

Роздільнянському районі». 

  

  126/А-2019 

19.03.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

  

  127/А-2019 Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової      адресної  допомоги громадянам району,   



19.03.2019 

  

які опинились у скрутних життєвих обставинах 

  128/А-2019 

19.03.2019 

  

Про введення в дію штатного розпису апарату Роздільнянської районної державної адміністрації та 

структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права на 2019 рік. 

  

  129/А-2019 

20.03.2019 

Про надання ***, *** року народження , статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  130/А-2019 

20.03.2019 

  

Про утворення організаційного комітету з підготовки і відзначення 75-ої річниці визволення України та 

Роздільнянського району від фашистських загарбників та 75 -ої річниці перемоги у Другій світовій війні 1941-

1945 років 

  

  131/А-2019 

20.03.2019 

    

Питання відзначення у 2019-2020 роках в Роздільнянському районі 75-ої річниці визволення України та 

Роздільнянського району від нацистських загарбників, а також  75-ої річниці перемоги у Другій світовій війні 

1941-1945 років. 

  

  132/А-2019 

22.03.2019 

Про   затвердження   районного   Плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік.   

  133/А-2019 

25.03.2019 

Про  проведення   акції  «За  чисте  довкілля»  та  дня благоустрою  територій  населених  пунктів 

Роздільнянського  району. 

  

  134/А-2019 

25.03.2019 

Про затвердження плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2019 року.   

  135/А-2019 

27.03.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  136/А-2019 

27.03.2019 

Про cтворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або за ознакою статі. 

  

  137/А-2019 

27.03.2019 

Про визначення місця проживання дитини, ***, ***   

  138/А-2019 

27.03.2019 

  

Про встановлення часу побачень та спілкування **** з дітьми, ***   

  139/А-2019 

27.03.2019  

  

Про  виділення коштів відділу освіти  районної  державної  адміністрації для участі  школярів у обласній 

спартакіаді  учнів загальноосвітніх  навчальних закладів району в ІІ півріччі 2018/2019 н.р. 

  

  140/А-2019 

27.03.2019 

Про затвердження акту з визначення розміру збитків   



  141/А-2019 

27.03.2019 

Про затвердження акту з визначення розміру збитків   

  142/А-2019 

27.03.2019 

Про затвердження акту з визначення розміру збитків   

  143/А-2019 

28.03.2019 

Про організацію чергування відповідальних працівників Роздільнянської районної державної адміністрації на 

робочих місцях 30 березня – 01 квітня 2019 року. 

  

  144/А-2019 

28.03.2019 

Про втрату чинності розпорядження голови  Роздільнянської районної державної адміністрації від 23.11.2011 

року № 907/А-2011 «Про Координаційну раду з питань розвитку та підтримки підприємництва» 

  

  145/А-2019 

28.03.2019 

Про вибуття ***,  *** р.н. з прийомної сім‘ї ***   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за квітень 2019 

року 

 
№ Реєстраційни

й номер 

документа 

Назва документа Примітк

а 

  146/А-2019 

01.04.2019 

  

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на IІ квартал 2019 року. 

  

  147/А-2019 

01.04.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири, право користування якою має 

малолітня дитина 

  

  148/А-2019 

01.04.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі учнівського 

колективу екологічної просвіти «Жива водиця» у Всеукраїнському конкурсі «Земля – наш спільний дім», який 

відбудеться з 16 квітня по 18 квітня 2019 року в м. Суми 

  

  149/А-2019 

01.04.2019  

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на квітень 2019 року. 

  

  150/А-2019 

02.04.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету на виготовлення буклетів   

  151/А-2019 

02.04.2019 

Про затвердження паспортів   



  152/А-2019 

02.04.2019 

  

Про затвердження Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або за ознакою статі. 

  

  153/А-2019 

05.04.2019 

Про завершення опалювального сезону 2018-2019 років у населених     пунктах Роздільнянського району.   

  154/А-2019 

05.04.2019 

  

Про організацію роботи працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації у вихідні  дні 6, 7, 13, 14, 20, 21 квітня 2019 року 

  

  155/А-2019 

05.04.2019  

  

Про виділення коштів з обласного бюджету на здійснення природоохоронних заходів  Кучурганській сільській раді 

Роздільнянського району Одеської області. 

  

  156/А-2019 

08.04.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації для 

участі команди КЗ  «Роздільнянська    ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на10-20.04.2019 року. 

  

  157/А-2019 

08.04.2019 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих  на квітень 2019 року за рахунок делегованих 

коштів. 

  

  158/А-2019 

08.04.2019 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на квітень 2019 року. 

  

  159/А-2019 

08.04.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.12.2018 року №889/А-2018   

  160/А-2019 

09.04.2019 

Про доповнення  розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 5 квітня 2019 року 

№ 153/А-2019 

  

  161/А-2019 

09.04.2019 

  

Про затвердження плану заходів на 2019   рік щодо  наповнення місцевих бюджетів району та  раціонального 

використання бюджетних коштів. 

  

  162/А-2019 

10.04.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  163/А-2019 

10.04.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду 

залишку на початок року коштів освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

  

  164/А-2019 Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання   



10.04.2019  

  

інвестиційних проектів відділу освіти       Роздільнянської районної державної адміністрації. 

 165/А-2019 

11.04.2019 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

  166/А-2019 

12.04.2019 

  

Питання реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки в Роздільнянському 

районі. 

  

  167/А-2019 

15.04.2019  

  

Про виділення коштів з районного  бюджету для надання       цільової адресної допомоги ліквідаторам 

Чорнобильської катастрофи  до вшанування Дня Пам‘яті Чорнобильської трагедії. 

  

  168/А-2019 

15.04.2019 

  

Про внесення змін до  додатку 1, розпорядження голови  районної державної адміністрації від 22 травня 2018 року 

№ 351/А-2018 « Про районну координаційну раду з питань соціальної підтримки населення». 

  

  169/А-2019 

15.04.2019 

  

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської             районної державної  адміністрації 

для участі учнівського колективу «Енергія» Роздільнянського НВК «школа-гімназія» № 1  у зональному 

відбірковому етапі обласного фестивалю дружин  юних пожежних, який відбудеться 24 квітня 2019 року в м. 

Овідіополь 

  

  170/А-2019 

15.04.2019 

Про  внесення змін  до  розпорядження  голови  районної державної адміністрації 08 квітня 2019 року № 158/А-

2019. 

  

  171/А-2019 

15.04.2019 

  

Про   затвердження   плану направлення  слухачів до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Одеської області на 2019 рік. 

  

  172/А-2019 

15.04.2019 

  

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної адміністрації на 

робочих  місцях 27 – 30 квітня, 01 травня та 09 травня 2019 року. 

  

  173/А-2019 

16.04.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації для участі 

команди КЗ «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  18-24.04.2019 року. 

  

  174/А-2019 

16.04.2019 

    

Про      виділення    коштів  з  районного бюджету   для      надання  одноразової грошової  допомоги особам з 

інвалідністю Другої Світової війни до відзначення Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських 

загарбників. 

  

  175/А-2019 

16.04.2019 

Про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.   



  176/А-2019 

16.04.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 01 березня  2011 

року № 174/А-2011 «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо виділення 

земельної частки (паю) в натурі гр. Могильницькому Володимиру Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів)». 

  

  177/А-2019 

16.04.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 01 березня  2011 

року № 180/А-2011 «Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо виділення 

земельної частки (паю) в натурі гр. Могильницькій Олені Онуфріївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів)». 

  

  178/А-2019 

16.04.2019 

Про організацію оповіщення посадових осіб районної державної адміністрації та штабу району  територіальної 

оборони 

  

  179/А-2019 

17.04.2019  

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної культури та 

спорту в  Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на квітень 2019 року 

  

  180/А-2019 

17.04.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  181/А-2019 

17.04.2019 

  

Про організацію чергування відповідальних працівників Роздільнянської районної державної адміністрації на 

робочих місцях 20 квітня -22 квітня 2019 року. 

  

  182/А-2019 

17.04.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду  районного бюджету за рахунок субвенції з Державного 

бюджету. 

  

  183/А-2019 

17.04.2019 

Про підготовку територіальної оборони в районі ТрО в 2019 році.   

  184/А-2019 

18.04.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  185/А-2019 

18.04.2019 

Про зняття з обліку захисних споруд.   

  186/А-2019 

18.04.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної 

адміністрації. 

  

  187/А-2019 

23.04.2019  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду 

залишку  на початок року коштів освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

  



  державної адміністрації. 

  188/А-2019 

23.04.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти , молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  189/А-2019 

23.04.2019 

Про   внесення   змін  до   розпорядження   голови районної державної адміністрації від  16  квітня  2019 р. № 

173/А-2019 «Про виділення  коштів  відділу освіти,  молоді та  спорту 

Роздільнянської  районної  державної  адміністрації  для  участі    команди  КЗ   «Роздільнянська  ДЮСШ»  у  спорт

ивно - масових  заходах,  запланованих 

на   18-24.04.2019 року». 

  

  190/А-2019 

24.04.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими мають малолітні діти 

  

  191/А-2019 

24.04.2019 

Про влаштування ***, *** року народження під піклування ***   

  192/А-2019 

24.04.2019 

  

Про влаштування ***, *** року народження, під піклування ***   

  193/А-2019 

24.04.2019 

Про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини в Роздільнянському районі в новій 

редакції 

  

  194/А-2019 

24.04.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку, право користування яким мають 

малолітні діти 

  

  195/А-2019 

24.04.2019 

  

Про надання дозволу на оформлення спадщини частини земельної ділянки на неповнолітню дитини та надання 

дозволу на підписання у зв‘язку з цим всіх відповідних цивільно-правових угод та документів від її імені 

  

  196/А-2019 

24.04.2019 

Про визначення місця проживання дітей, ***, *** р.н., ***, ***   

  197/А-2019 

24.04.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів  інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти , молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  198/А-2019 

24.04.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації для участі 

команди КЗ  «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  26.04.2019 року. 

  

 



ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за травень 2019 

року 
 

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  199/А-2019 

02.05.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду      районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

  200/А-2019 

02.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду Роздільнянській районній раді. 

  

  201/А-2019 

02.05.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального до 

спеціального фонду відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської  районної державної адміністрації 

  

  202/А-2019 

03.05.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської   районної державної  адміністрації 

на придбання бланків подяк, грамот, дипломів для нагородження переможців районних етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та конкурсів у 2018/2019 навчальному році. 

  

  203/А-2019 

03.05.2019 

Про створення тимчасової комісії з обстеження будівель і споруд.   

  204/А-2019 

03.05.2019 

  

Про організацію та проведення в районі зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти  у 2019 році. 

  

  205/А-2019 

06.05.2019 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2019 року 

  

  206/А-2019 

06.05.2019 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2019 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

  207/А-2019 

06.05.2019 

  

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі команди КЗ Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  09-

12.05.2019 року. 

  

10.    208/А-2019 

07.05.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту             Роздільнянської районної 

державної  адміністрації для участі школярів в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров‘я» в м. Одеса. 

  



11.    209/А-2019 

08.05.2019 

Про відзначення Дня захисту дітей в Роздільнянському районі.   

12.    210/А-2019 

08.05.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

13.    211/А-2019 

08.05.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального до 

спеціального фонду відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської  районної державної адміністрації. 

  

14.    212/А-2019 

08.05.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.11.2017 року 

№703/А-2017. 

  

15.    213/А-2019 

08.05.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 листопада 2017 року 

№702/А-2017. 

  

16.    214/А-2019 

08.05.2019 

  

Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня та створення 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня. 

  

17.    215/А-2019 

08.05.2019 

Про організацію оздоровлення дітей Роздільнянського району влітку 2019 року.   

18.    216/А-2019 

10.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 

  

19.    217/А-2019 

11.05.2019 

  

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі команди КЗ  «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  14-

26.05.2019 року. 

  

20.    218/А-2019 

13.05.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету   на   організацію та проведення заходів із  відзначенням 

Дня  матері. 

  

21.    219/А-2019 

13.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 

  

22.    220/А-2019 

13.05.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») в 2018/2019 навчальному році. 

  

23.  221/А-2019 

14.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету за рахунок коштів іншої субвенції.   

24.    222/А-2019 

15.05.2019  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2019 року. 

  



  

25.    223/А-2019 

15.05.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального до 

спеціального фонду залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами. 

  

26.    224/А-2019 

16.05.2019  

  

Про створення комісії з перевірки готовності таборів відпочинку з цілодобовим та денним перебуванням 

до функціонування влітку 2019 року. 

  

27.    225/А-2019 

16.05.2019  

  

Про затвердження мережі пришкільних таборів з денною формою перебування при навчальних закладах 

Роздільнянського району в 2019 році та виділення коштів на відпочинок. 

  

28.    226/А-2019 

17.05.2019 

  

Про  створення  комісії  з перевірки стану військового    обліку призовників та військовозобов‘язаних в 

органах місцевого самоврядування, установах, підприємствах та організаціях, що розташовані 

на  території  Роздільнянського району. 

  

29.    227/А-2019 

20.05.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

30.    228/А-2019 

20.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній комплексній програмі «Безпечна 

Роздільнянщина» на 2019 рік. 

  

31.    229/А-2019 

20.05.2019 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації.   

32.    230/А-2019 

21.05.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку   

33.    231/А-2019 

23.05.2019 

Про виділення коштів для проведення районного фестивалю-конкурсу «Зорепад грації та краси».   

34.    232/А-2019 

23.05.2019 

    

Про виділення коштів для проведення заході   реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту 

в  Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих  на травень 2019 року за рахунок 

делегованих коштів. 

  

35.    233/А-2019 

23.05.2019 

  

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі команди району у  ІІ етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл»(«Джура») в 2018/2019 навчальному році. 

  

36.    234/А-2019 

24.05.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету.   

37.    235/А-2019 

27.05.2019 

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі команди КЗ «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих 

  



    на  29.05.2019-03.06.2019 року. 

38.    236/А-2019 

27.05.2019 

  

 Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів Роздільнянської ДЮСШ у 2019 році у 

спортивно-оздоровчому таборі ―Чемпіон‖. 

  

39.    237/А-2019 

27.05.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 квітня 2019 року 

№175/А-2019 «Про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру». 

  

40.    238/А-2019 

27.05.2019 

  

Про  підготовку  житлово-комунального, паливно - енергетичного  господарства 

та  соціальної  сфери  району  до роботи  в осінньо-зимовий опалювальний період  2019-2020 років 

  

41.    239/А-2019 

28.05.2019 

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду залишку  на початок року коштів освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту 

Роздільнянської  районної державної адміністрації 

  

42.    240/А-2019 

28.05.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального до 

спеціального фонду відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

43.    241/А-2019 

28.05.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

44.    242/А-2019 

28.05.2019 

Про утворення районної консультативної ради з питань реалізації пілотного проекту «Створення системи 

надання послуг раннього втручання» для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров‘я та життя в 

Роздільнянському районі 

  

45.  \ 243/А-2019 

28.05.2019 

Про утворення розрахунково-аналітичної групи   

46.    244/А-2019 

28.05.2019 

  

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів Роздільнянського району в 2019 році у 

військово-патріотичному таборі ―Патріот‖ на базі Кам‘янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Роздільнянської районної ради Одеської області. 

  

47.    245/А-2019 

30.05.2019 

  

Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки, належної малолітній та 

неповнолітньому дітям в рівних частках та надання дозволу на підписання у зв‘язку з цим всіх відповідних 

цивільно-правових угод та документів 

  

48.    246/А-2019 

30.05.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину придбання 1/2 частини житлової квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

  

49.    247/А-2019 

30.05.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину придбання 1/2 частини житлового будинку, право 

користування яким мають малолітні діти 

  



50.    248/А-2019 

30.05.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку, право користування якими 

має малолітня дитина 

  

51.    249/А-2019 

30.05.2019 

  

Про організацію роботи працівників відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації у вихідні дні 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 червня, 6, 7, 13, 14, 20, 21 липня 2019 

року. 

  

52.    250/А-2019 

31.05.2019 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих  на червень 2019 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

53.    251/А-2019 

31.05.2019 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2019 року. 

  

54.    252/А-2019 

31.05.2019  

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2019 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

55.    253/А-22019 

31.05.2019 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 2019 року в ТОВ 

«Примор‘є» смт.Сергіївка Б.-Дністровського району Одеської області. 

  

  254/А-2019 

31.05.2019 

Про  виділення коштів на підвіз  дітей Роздільнянського району до ТОВ Примор‘я» дитячого закладу 

санаторного  типу ім. С.Лазо смт. Сергіївка Білгород – Дністровського району Одеської області та у 

зворотньому напрямку у червні-липні 2019 року. 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2019 

року 

 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  255/А-2019 

03.06.2019 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету 

  

  256/А-2019 

03.06.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

  257/А-2019 

04.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  258/А-2019  Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі  коштів з загального до   



04.06.2019  

  

спеціального фонду відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  259/А-2019 

04.06.2019 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної адміністрації 

на робочих  місцях 15 - 17, 28 - 30 червня 2019 року. 

  

  260/А-2019 

04.06.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації для 

участі команди КЗ  «Роздільняська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  08.06.2019-

17.06.2019 року. 

  

  261/А-2019 

06.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  262/А-2019 

07.06.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження житлової квартири, належної малолітній дитині та 

надання дозволу на набуття  частини житлового будинку та ? частини земельної ділянки на ім‘я малолітньої 

дитини та підписання в зв‘язку з цим всіх необхідних документів від його імені 

  

  263/А-2019 

10.06.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації для 

участі команди КЗ  «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  12.06.2019-

15.06.2019 року. 

  

  264/А-2019 

10.06.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації за 

рахунок делегованих коштів міської ради для участі команди КЗ «Роздільнянська ДЮСШ» у спортивно-

масових заходах, запланованих на  14.06.2019-16.06.2019 року 

  

  265/А-2019 

10.06.2019 

  

Про   внесення   змін  до   розпорядження   голови районної  державної  адміністрації від 27 травня 2019р. № 

236/А-2019   «Про виділення  коштів  відділу освіти, молоді та  спорту Роздільнянської районної державної 

адміністрації на оздоровлення учнів «Роздільнянської  ДЮСШ»  у спортивно-оздоровчому таборі «Чемпіон», 

запланованих  на   03-14.06.2019 року». 

  

  266/А-2019 

10.06.2019 

  

Про створення робочої групи з використання  коштів обласного, районного, місцевих бюджетів на придбання 

житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа. 

  

  267/А-2019 

11.06.2019 

  

 Про      виділення    коштів  з  районного бюджету для надання       цільової адресної допомоги громадянам 

району, які опинились у скрутних життєвих обставинах. 

  

  268/А-2019 

11.06.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

  269/А-2019 

11.06.2019 

  

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа. 

  



  270/А-2019 

11.06.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 26 січня 

2008 року №55/А — 2008 ―Про зміну складу Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку та протидії людьми‖. 

  

  271/А-2019 

11.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  272/А-2019 

13.06.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  273/А-2019 

13.06.2019 

Про збільшення доходної та видаткової частини бюджету         Роздільнянського району в частині 

міжбюджетних трансфертів. 

  

  274/А-2019 

18.06.2019 

Про виділення коштів для відзначення 23-ї річниці Конституції України в Роздільнянському районі.   

  275/А-2019 

18.06.2019 

Про організацію проведення операції «Урожай – 2019».   

  276/А-2019 

18.06.2019 

Про  затвердження паспортів.   

  277/А-2019 

18.06.2019 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств району всіх форм власності до збирання врожаю ранніх 

зернових культур в 2019 році. 

  

  278/А-2019 

19.06.2019 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

та молоді з їх числа 

  

  279/А-2019 

20.06.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету на виготовлення буклетів.   

  280/А-2019 

20.06.2019 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації   

  281/А-2019 

20.06.2019 

    

Про затвердження районного плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, 

наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції 

ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року у Роздільнянському районі. 

  

  282/А-2019 

20.06.2019 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження   

  283/А-2019 

20.06.2019 

Про зняття статусу дитини-сироти ***, *** року народження   

  284/А-2019 

20.06.2019 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження   



  № 285/А-2019 

20.06.2019 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження   

  286/А-2019 

20.06.2019 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження   

  287/А-2019 

24.06.2019 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** року народження   

  288/А-2019 

24.06.2019 

Про накладання заборони на продаж нерухомого майна   

  289/А-2019 

24.06.2019 

ДСК   

  290/А-2019 

24.06.2019 

  

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на IІІ квартал 2019 року. 

  

  291/А-2019 

24.06.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від    15 липня 

2010 року № 926/А-2010 «Про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту)» 

  

  292/А-2019 

24.06.2019 

Про встановлення надбавки за інтенсивність праці заступнику голови районної державної адміністрації   

  293/А-2019 

26.06.2019 

Про відзначення в Роздільнянському районі 23-ї річниці Конституції України   

  294/А-2019 

26.06.2019 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду державної служби.   

  295/А-2019 

26.06.2019 

Про внесення змін до додатку розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 травня 2019 

року № 249/А-2019 «Про організацію роботи працівників відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату районної державної адміністрації у вихідні дні 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 червня, 6, 7, 13, 14, 20, 21 

липня 2019 року» 

  

  296/А-2019 

26.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  297/А-2019 

26.06.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду 

залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

  

  298/А-2019 Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду   



26.06.2019 

    

залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

  299/А-2019 

26.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  300/А-2019 

26.06.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі  з загального до спеціального фонду 

залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

  

  301/А-2019 

26.06.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду 

залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної адміністрації. 

  

  302/А-2019 

26.06.2019 

Про перерозподіл коштів   

  303/А-2019 

26.06.2019 

Про проведення в районі Дня молоді   

  304/А-2019 

26.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  305/А-2019 

26.06.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  306/А-2019 

27.06.2019 

  

Про створення  дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім‘ї *** та *** та влаштування дітей на 

виховання та спільне проживання 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за липень 2019 

року 

 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  307/А-2019 

01.07.2019 

    

Про припинення рпіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** року народження   

  308/А-2019 

01.07.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   



      

  309/А-2019 

01.07.2019 

  

Про затвердження плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2019 року   

  310/А-2019 

01.07.2019 

      

Про надання дозволу на вчинення правочину набуття житлової квартири на ім‘я малолітньої дитини та 

підписання у зв‘язку з цим всіх необхідних документів від її імені 

  

  311/А-2019 

01.07.2019 

      

Про надання дозволу на вчинення правочину набуття 1/2 частини житлової квартири на ім‘я малолітньої 

дитини та надання дозволу на відчудження житлової квартири, 1/2 частина якої належить малолітній дитині, 

та підписання у зв‘язку з цим всіх необхідних документів від її імені 

  

  312/А-2019 

01.07.2019 

      

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету 

  

  313/А-2019 

02.07.2019 

      

Про затвердження Положення про громадську раду при Роздільнянській районній державній адміністрації.   

  314/А-2019 

02.07.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  315/А-2019 

02.07.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  316/А-2019 

03.07.2019 

      

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** року народження   

  317/А-2019 

04.07.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів 

  

  318/А-2019 

04.07.2019 

  

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2019 року за рахунок делегованих 

коштів. 

  

  319/А-2019 

04.07.2019 

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2019 року 

  



    

  320/А-2019 

09.07.2019 

    

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2019 року за рахунок делегованих 

коштів. 

  

  321/А-2019 

11.07.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  322/А-2019 

11.07.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на 

виконання  інвестиційних проектів. 

  

  323/А-2019 

11.07.2019 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

  324/А-2019 

12.07.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації для 

участі команди КЗ  «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  17.07.2019-

21.07.2019 року 

  

  325/А-2019 

12.07.2019 

  

Про затвердження плану перспективного розвитку 

Роздільнянського району на 2019-2021 роки 

  

  

  326/А2019 

15.07.2019 

      

Про  організацію та проведення у 2019 році 

технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

  

  

  327/А2019 

15.07.2019 

      

Про підтримку в актуальному стані веб-сайту 

Роздільнянської  районної державної адміністрації 

  

  

  328/А-2019 

16.07.2019 

      

Про організацію чергування відповідальних працівників Роздільнянської районної державної адміністрації 

на робочих місцях 20 - 22 липня 2019 року 

  

  329/А-2019 

16.07.2019 

      

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі       з загального до спеціального 

фонду залишку на початок року освітньої субвенції       відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

  330/А-2019 Про підготовку закладів освіти району до початку 2019/2020 навчального року   



17.07.2019 

    

  331/А-2019 

17.07.2019 

      

Про надання дозволу на вчинення  правочину набуття житлового будинку та земельних ділянок на ім‘я 

малолітньої дитини та надання дозволу на відчуження житлового будинку та земельної ділянки, ? частина 

яких належить малолітній дитині та підписання в зв‘язку з цим всіх необхідних документів від її імені. 

  

  332/А-2019 

17.07.2019 

      

Про затвердження Плану спільних заходів щодо збереження життя та  здоров'я дітей в Роздільнянському 

районі Одеської області 

  

  333/А-2019 

19.07.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

  

  

  334/А-2019 

19.07.2019 

Про надання, ***, *** року народження,  статусу дитини-сироти   

  335/А-2019 

19.07.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів відділу  освіти, молоді та спорту Роздільнянської  районної державної адміністрації 

  

  336/А-2019 

23.07.2019 

  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального фонду до 

спеціального фонду Роздільнянській районній раді. 

  

  337/А-2019 

25.07.2019 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,  з *** ,  *** року народження   

  338/А-209 

25.07.2019 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** року народження   

  339/А-2019 

25.07.2019 

Про зняття статусу дитини позбавленої батьківського піклування з ***,  *** року народження   

  340/А-2019 

31.07.2019 

Про надання дозволу на вчинення    правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким має дитина. 

  

  341/А-2019 

31.07.20 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлової квартири, право користування якою 

мають малолітні діти 

  

  342/А-2019 

31.07.201 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким мають малолітні діти 

  

  343/А-2019 

31.07.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлової квартири, право користування якою має 

малолітня дитина. 

  



  344/А-2019 

31.07.2019 

Про влаштування ****,   *** року народження, під опіку *** 

  

  

  345/А-2019 

  

Про влаштування ***, *** року народження,  під опіку **** 

  

  

  346/А-2019 

31.07.2019 

Про  проведення інвентаризації радіоактивних відходів.   

  347/А-2019 

31.07.2019 

  

Про припинення рпіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** року народження   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за серпень 2019 

року 

 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  348/А-2019 

01.08.2019 

  

Про поповнення  дитячого будинку сімейного типу *** та ***, дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 

  

  349/А-2019 

01.08.2019 

Про повернення  з будинку дитини   ***,*** року народження   

  350/А-2019 

01.08.2019 

Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного 

віку в Роздільнянському районі у 2019 році. 

  

  351/А-2019 

01.08.2019 

Про продовження терміну  перебування в будинку дитини ***, *** року народження   

  352/А-2019 

01.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету  по районній програмі цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки Роздільнянського  району на 2018 - 2021 роки. 

  

  353/А-2019 

02.08.2019 

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації  «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському  районі на 2017-2021т роки» запланованих на серпень 2019 року 

  

  354/А-2019 

02.08.2019 

Про  затвердження паспортів   

  355/А-2019 Про надання ***, *** року народження,    



02.08.2019 статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  356/А-2019 

02.08.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  357/А-2019 

02.08.2019 

Про надання ***, *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  358/А-2019 

07.08.2019 

Про затвердження Положення про Грамоту та Подяку голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації Одеської області 

  

  359/А-2019 

07.08.2019 

  

Про утворення комісії з питань  надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних  та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

  

  360А-2019 

07.08.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації № 230/А від 21.05.2019 «Про 

виділення коштів з районного бюджету розвитку» 

  

  361/А-2019 

07.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на соціально-

економічний   розвиток Роздільнянського району 

  

  362/А-2019 

07.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного   бюджету розвитку за рахунок коштів  на виконання інвестиційних 

проектів відділу  освіти, молоді та спорту Роздільнянської  районної державної адміністрації. 

  

  363/А-2019 

07.08.2019 

Про надання ***,  *** року народження,  статусу дитини-сироти   

  364/А-2019 

09.08.2019 

Про виділення коштів з районного       бюджету по районній програмі       «Доступна медицина на 2019 -2021 

роки» 

  

  365/А-2019 

12.08.2019 

  

Про утворення Роздільнянської районної координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

  

  366/А-2019 

13.08.2019 

Про надання  ***, ***  року народження, 

повної цивільної дієздатності. 

  

  367/А-2019 

14.08.2019 

Про зняття статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування,           з ***, *** року народження       

  

  

  368/А-2019 

14.08.2019 

Про надання ****, *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  



  

  369/А-2019 

14.08.2019 

Про надання ***, *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  370/А-2019 

14.08.2019 

Про надання  ***, *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  371/А-2019 

14.08.2019 

Про надання ***, *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  372/А-2019 

14.08.2019 

  

Про виділення коштів для відзначення  Дня Державного  Прапора  України, 28-ї  річниці незалежності 

України в  Роздільнянському районі 

  

  373/А-2019 

14.08.2019 

  

Про  відзначення в Роздільнянському районі Дня Державного Прапора України, 28-ї річниці незалежності 

України. 

  

  374/А-2019 

14.08.2019 

  

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 24-26 серпня 2019 року. 

  

  375/А-2019 

14.08.2019 

    

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян 

України на строкову військову службу у жовтні - грудні 2019 року та заходи щодо його забезпечення. 

  

  376/А-2019 

14.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду залишку  на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту 

Роздільнянської      районної державної адміністрації 

  

  

  377/А-2019 

14.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти,       молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

  

  

  378/А-2019 

15.08.2019 

  

Про припинення опіки над ***, *** року народження   

  379/А-2019 

15.08.2019 

  

Про затвердження потреби на 2019рік субвенції з державного бюджету місцевому бюджету та проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, надання грошової компенсації, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

  



  380/А-2019 

15.08.2019 

  

 Про участь збірної команди державних службовців Роздільнянського району у  ІІ обласному 

етапі   спартакіади серед збірних команд державних службовців. 

  

  381/А-2019 

19.08.2019 

  

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку. 

  

  382/А-2019 

15.08.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку.   

  383/А-2019 

21.08.2019 

Про проведення командно-штабних навчань з територіальної оборони в Роздільнянському районі   

  384/А-2019 

21.08.2019 

  

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих      на серпень 2019 року за рахунок делегованих 

коштів. 

  

  385/А-2019 

21.08.2019 

Про внесення змін до додатку 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від  25.02.2019 року 

№99/А-2019. 

  

  386/А-2019 

27.08.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 25 

квітня  2006 року № 269/А-2006 «Про надання згоди на розробку проекту землеустрою щодо надання 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства». 

  

  387/А-2019 

27.08.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  388/А-2019 

28.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі коштів  з загального фонду до 

спеціального фонду Роздільнянській районній раді. 

  

  389/А-2019 

28.08.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на виконання інвестиційних проектів 

відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  390/А-2019 

28.08.2019 

Про придбання спортивної форми для збірної команди державних службовців Роздільнянського району для 

участі у фінальних змаганнях обласної спартакіади державних службовців 

  

  391/А-2019 

29.08.2019 

Про припинення функціонування прийомної сім‘ї *** та ***   

  392/А-2019 

29.08.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  393/А-2019 Про надання дозволу на реєстрацію в РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області транспортного   



29.08.2019 

  

засобу Камаз 551 на неповнолітню дитину 

  394/А-2019 

29.08.2019 

  

Про поповнення дитячого будинку сімейного типу ***та **** дітьми, позбавленими батьківського 

піклування 

  

  395/А-2019 

29.08.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження земельної ділянки, яка належить дитині   

  396/А-2019 

29.08.2019 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким мають малолітні діти 

  

  397/А-2019 

29.08.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  398/А-2019 

29.08.2019  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі коштів  з загального фонду до 

спеціального фонду. 

  

  399/А-2019 

29.08.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету для відзначення Дня Пам‘яті захисників, які загинули в боротьбі 

за суверенітет територіальну цілість України 

  

  400/А-2019 

30.08.2019 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н.   

  401/А-2019 

30.08.2019 

Про визначення місця проживання дітей ***, *** р.н., ***, *** р.н., ***, *** р.н.   

  402/А-2019 

30.08.2019 

Про встановлення часу побачень та спілкування з дітьми, ***, *** р.н., ***, *** р.н.   

  403/А-2019 

30.08.2019 

Про внесення змін до додатку до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної адміністрації 

від 22 березня 2011 року № 268/А-2011 «Про надання дозволу гр. *** та іншим (всього 3 особи) на розробку 

проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на території Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів)». 

  

  404/А-2019 

30.08.2019 

Про затвердження паспортів   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2019 

року 



 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  405/А-2019 

02.09.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  406/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  407/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  408/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  409/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

  410/А-2019 

02.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 

  

  411/А-2019 

02.09.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду залишку на початок року освітньої субвенції відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

  412/А-2019 

02.09.2019 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, ***   

  413/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

10.    414/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

11.    415/А-2019 

02.09.2019 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

12.    416/А-2019 

02.09.2019 

  

Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації № 362/А – 2019  від 

07.08.2019 «Про виділення коштів з районного бюджету розвитку». 

  

13.    417/А-2019 

04.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету. 

  

14.    418/А-2019 Про виділення коштів відповідно до програми з виконання підтримки діяльності і відкритості  роботи   



04.09.2019 

    

служби у справах дітей Роздільнянської районної державної адміністрації та фінансового забезпечення для 

здійснення повноважень, делегованих Роздільнянською районною радою у 2019 -2021 роках. 

15.    419/А-2019 

04.09.2019  

  

Про виділення коштів для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих     на вересень 2019 року. 

  

16.    420/А-2019 

05.09.2019 

  

Про внесення змін до додатку до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної адміністрації 

від 30.05.2011 № 454/А-2011 «Про надання дозволу гр. *** та іншим громадянам (всього 5 осіб) на 

розробку проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів)». 

  

17.    421/А-2019 

06.09.2019 

Про поповнення прийомної сім‘ї *** дітьми, позбавленими батьківського піклування, ***      

18.    422/А-2019 

06.09.2019  

  

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

  

19.    423/А-2019 

06.09.2019 

    

Про виділення коштів  для проведення заходів  реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту 

в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих  на вересень 2019 року за рахунок 

делегованих коштів 

  

20.    424/А-2019 

06.09.2019 

    

Про виділення коштів  для проведення заходів  реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту 

в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на вересень 2019 року за рахунок 

делегованих коштів. 

  

21.    425/А-2019 

09.09.2019 

Про проведення комісійних перевірок умов реалізації готової харчової продукції   

22.    426/А-2019 

09.09.2019 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на виконання інвестиційних 

проектів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

23.    427/А-2019 

10.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів 

  

24.    428/А-2019 

10.09.2019 

  

Про забезпечення пріоритетного права на усиновлення дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, 

*** року народження 

  

25.    429/А-2019 

11.09.2019 

Про проведення командно-штабних навчань з територіальної оборони в Роздільнянському районі.   



26.    430/А-2019 

11.09.2019 

Про внесення змін до додатку 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від  22.08.2019 

року №385/А-2019. 

  

27.    431/А-2019 

12.09.2019 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

28.    432/А-2019 

12.09.2019 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 вересня 2019 року 

№425/А-2019. 

  

29.    433/А-2019 

13.09.2019 

  

Про надання дозволу Одеській митниці ДФС на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне користування для 

розміщення функціонуючого (існуючого) МАПП «Кучурган». 

  

30.    434/А-2019 

13.09.2019 

    

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної  адміністрації 

для участі школярів у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров‘я» в 

МДЦ «Артек»  м. Київ. 

  

31.    435/А-2019 

13.09.2019  

  

Про виділення коштів  з  районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам району, 

які опинились у скрутних життєвих обставинах. 

  

32.    436/А-2019 

13.09.2019 

  

Про  виділення коштів з районного бюджету для надання цільової       адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей. 

  

33.    437/А-2019 

16.09.2019 

Про проведення  в Роздільнянському районі диспансеризації юнаків і дівчат 2003, 2004, 2005 років 

народження  у 2019 році. 

  

34.    438/А-2019 

16.09.2019 

Про вибуття ***, *** р.н., з дитячого будинку сімейного типу *** ***   

35.    439/А-2019 

16.09.2019 

Про виділення коштів відділу освіти, молоді та спорту Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі команди КЗ «Роздільнянська ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих 

на  21.09.2019-29.09.2019 року 

  

36.    440/А-2019 

17.09.2019 

Про збільшення доходної та видаткової частини бюджету         Роздільнянського району в частині 

міжбюджетних трансфертів. 

  

37.    441/А-2019 

17.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

38.    442/А-2019 

17.09.2019 

Про зміну юридичної адреси відділу культури і туризму Роздільнянської районної державної адміністрації.   

39.    443/А-2019 

18.09.2019 

Про виділення    коштів  з  районного бюджету  для   проведення заходів з відзначення 14 жовтня   Дня 

захисника України. 

  



  

40.    444/А-2019 

19.09.2019 

Про внесення змін до додатку 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від  22.08.2019 

року №385/А-2019 

  

41.    445/А-2019 

20.09.2019 

Про затвердження паспортів   

42.    446/А-2019 

20.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу       освіти, молоді та спорту Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

43.    447/А-2019 

20.09.2019 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

44.    448/А-2019 

24.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під піклування ***   

45.    449/А-2019 

24.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

46.    450/А-2019 

24.09.2019 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою, ***, *** року народження   

47.    451/А-2019 

24.09.2019 

  

Про влаштування ***, *** року народження, під піклування ***   

48.    452/А-2019 

24.09.2019 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою, ***, *** року народження   

49.    453/А-2019 

24.09.2019 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, ***, *** року народження   

50.    454/А-2019 

24.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під піклування ***   

51.    455/А-2019 

24.09.2019 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

52.    456/А-2019 

24.09.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким мають діти 

  

53.    457/А-2019 

24.09.2019 

  

Про встановлення часу побачень та спілкування з дітьми, ***, *** р.н., ***, *** р.н.   

54.    458/А-2019 Про встановлення часу побачень та спілкування з дитиною, ***,*** р.н.   



24.09.2019 

55.    459/А-2019 

24.09.2019 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

56.    460/А-2019 

24.09.2019 

Про визначення місця проживання дитини, ***   

57.    461/А-2019 

24.09.2019 

Про встановлення часу побачень та спілкування з дитиною***   

58.    462/А-2019 

24.09.2019 

Про встановлення часу побачень та спілкування з дитиною, ***   

59.    463/А-2019 

24.09.2019 

Про встановлення часу побачень та спілкування з дитиною, ***   

60.    464/А-2019 

25.09.2019 

  

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку. 

  

61.    465/А-2019 

25.09.2019 

Про затвердження шкільної мережі на 2019 - 2020 навчальний рік.   

62.    466/А-2019 

25.09.2019 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку, право користування яким 

мають малолітні діти 

  

63.    467/А-2019 

25.09.2019  

  

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального фонду до 

спеціального фонду  районного бюджету. 

  

64.    468/А-2019 

26.09.2019 

Про перерозподіл коштів резервного фонду районного бюджету   

65.    469/А-2019 

26.09.2019 

Про затвердження паспортів   

66.    470/А-2019 

26.09.2019 

Про оголошення Подяки голови районної державної адміністрації   

67.    471/А-2019 

26.09.2019 

Про нагородження Грамотою районної державної адміністрації   

68.    472/А-2019 

26.09.2019 

  

Про виділення коштів відповідно до районної програми сприяння функціонування управління соціального 

захисту населення на 2019-2020 роки. 

  



69.    473/А-2019 

25.09.2019 

  

Про призначення відповідальних осіб за експлуатацію клієнтської частини програмного забезпечення 

програмного комплексу криптографічного захисту інформації «Клієнт Казначейства-Казначейство» та про 

надання посадовим особам права накладання кваліфікованого електронного підпису. 

  

70.    474/А-2019 

30.09.2019 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом 

Роздільнянської районної державної адміністрації на IV квартал 2019 року 

  

71.    475/А-2019 

30.09.2019  

  

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі теплозабезпечення 

населення та енергоефективності Роздільнянського району на 2019 - 2020 роки. 

  

72.    476/А-2019 

30.09.2019 

Про затвердження плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на 4 квартал 2019 року   

73.    477/А-2019 

30.09.2019 

  

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих  місцях 12-14 жовтня 2019 року. 

  

 

  



Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за січень 2018 

року 

 
№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 1/А-2018 від 

02.01.2018 

Про надання дозволу гр. Косташу С.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 2/А-2018 від 

02.01.2018 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 3/А-2018 від 

02.01.2018 

Про влаштування в будинок дитини ***, ***року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 4/А-2018 від 

03.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості  гр. Винар Марини Іванівни ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 5/А-2018 від 

03.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Винар Марини Іванівни ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 6/А-2018 від 

03.01.2018 

Про допуск керівників підприємств,фермерських господарств, органів місцевого 

самоврядування – виконавців мобілізаційних завдань до роботи з документами 

мобілізаційного характеру з грифом « Для службового користування». 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 7/А-2018 від 

03.01.2018 

Про надання дозволу гр. Кіса С.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 8/А-2018 від Про надання дозволу гр. Кіса В.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо текстовий Відділ загального 



03.01.2018 встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

документ діловодства та 

контролю 

  № 9/А-2018 від 

05.01.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 10/А-2018 

від 05.01.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090296 від 19 травня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Домбровської Ганни 

Петрівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

«Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 11/А-2018 

від 05.01.2018 

Про внесення змін до сертифікату № 0538865 від 20 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Плотніченко Марії 

Пантіліївни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

«Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 12/А-2018 

від 05.01.2018 

Про перерозподіл видаткової частини загального фонду бюджету Роздільнянського району текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 13/А-2018 

від 10.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення  правочину дарування житлового будинку та земельної 

ділянки, право користування якими має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 14/А-2018 

від 10.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири,   право користування 

якими має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 15/А-2018 

від 10.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної 

ділянки,   право користування якими має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 16/А-2018 

від 10.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної 

ділянки, право користування якими має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 17/А-2018 

від 17.01.2018 

Про внесення змін до  розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації №594/А-2014 від 13.11.2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 18/А-2018 

від 10.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Приходько Лариси Олександрівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 19/А-2018 

від 10.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Дудки Олександра Миколайовича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 20/А-2018 

від 10.01.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії РН №716120 від 24 лютого 2003 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Пилипенко Микола 

Олексійович на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 21/А-2018 

від 10.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр.  Яслик Валерія Олександровича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 22/А-2018 

від 10.01.2018 

 Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення державної 

власності на території району. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 23/А-2018 

від 11.01.2018 

Про надання дозволу гр. Альджабурі Н.С. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 24/А-2018 

від 11.01.2018 

Про перерозподіл доходної частини загального фонду бюджету Роздільнянського району текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 25/А-2018 

від 11.01.2018 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

розпорядчих документів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 26/А-2018 

від 12.01.2018 

Про надання дозволу гр. Лазар Галині Йосипівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



місцевості) із земель колишнього КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

контролю 

  № 27/А-2018 

від 12.01.2018 

Про надання дозволу гр. Лазар Галині Йосипівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 28/А-2018 

від 15.01.2018 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району 

за рахунок субвенції з Державного бюджету. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 29/А-2018 

від 16.01.2018 

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 30/А-2018 

від 16.01.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної державної адміністрації для 

участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад  з навчальних предметів, які відбудуться 

в січні – лютому 2018 року  в м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 31/А-2018 

від 16.01.2018 

Про створення постійно діючої комісії по поводженню з безхазяйними відходами в 

Роздільнянському районі. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 32/А-2018 

від 18.01.2018 

Про перенесення робочих днів у 2018 році в Роздільнянській районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 33/А-2018 

від 19.01.2018 

Про приведення в відповідність кодів класифікації доходів бюджету Роздільнянського 

району. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 34/А-2018 

від 22.01.2018 

Про структуру, розподіл обов‘язків між головою, першим заступником, заступником 

голови, керівником апарату районної державної адміністрації та взаємозаміщення 

повноважень першого заступника, заступника голови  районної  державної адміністрації. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 35/А-2018 

від 22.01.2018 

Про стан військового обліку і бронювання військовозобов‘язаних, призовників  на 

підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах і органах місцевого 

самоврядування Роздільнянського району в 2017 році та завдання на 2018 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  №36/А-2018 

від 22.01.2018 

Деякі питання реалізації Закону України «Про державну службу» текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 37/А-2018 

від 22.01.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих 

на січень 2018 року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 38/А-2018 

від 22.01.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для 

участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті України з футзалу серед дитячо- 

юнацьких команд U - 11  та U - 15 , який відбудеться 23–25.01.2018р.  у м.Чорноморськ. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 39/А-2018 

від 22.01.2018 

Про затвердження графіку особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної 

правової допомоги, головним спеціалістом-юрисконсультом апарату Роздільнянської 

районної державної адміністрації на 2018 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 40/А-2018 

від 22.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Кравченко Людмили Олександрівни 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 41/А-2018 

від 22.01.2018 

Про надання дозволу громадянам Вершиніну О.О. та Вершініной О.О. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП   «Колос» на території 

Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 42/А-2018 

від 22.01.2018 

Про внесення змін до додатку до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від  25.02.2005  року № 141/А-2005.  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 43/А-2018 

від 23.01.2018 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району 

за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 44/А-2018 

від 24.01.2018 

Про  створення військово - лікарської  комісії  для  медичного огляду військовозобов‘язаних 

запасу та кандидатів на військову службу за контрактом та у військовому резерві в Збройні 

Сили України 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 45/А-2018 

від 24.01.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації для 

участі команди  КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у ІІІ турі Чемпіонату Одеської області з 

волейболу «Дитяча ліга» серед  юнаків 2003-2004р.н., який відбудеться 28.01.2018р.  у 

м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 46/А-2018 

від 24.01.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у Чемпіонаті Одеської області з 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат до18 років (2001-2003р.н.),  який  відбудеться 

28.01.2018р.  у м.Одеса. 

контролю 

  № 47/А-2018 

від 29.01.2018 

Про стажування молоді у Роздільнянській районній державній адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 48/А-2018 

від 29.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Ніщенко Алли Геннадіївни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Бецилівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 49/А-2018 

від 29.01.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Падурець Євдокії Іванівни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 50/А-2018 

від 29.01.2018 

Про внесення змін до Положення про фінансове управління Роздільнянської районої 

державної адміністрації Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 51/А-2018 

від 29.01.2018 

Про створення робочої групи з проведення  перевірки готовності до початку роботи 

дошкільних груп  Буцинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» та Новоукраїнського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів  – дошкільний навчальний заклад». 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 52/А-2018 

від 29.01.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної адміністрації 

для  участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті України 2018р. серед 

юнаків до 17 років з волейболу пляжного, який відбудеться 01-04.02.2018р. у м.Нова 

Каховка. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 53/А-2018 

від 29.01.2018 

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації для участі школярів 

у обласній спартакіаді учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в ІІ півріччі 

2017/2018 навчального року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 54/А-2018 

від 30.01.2018 

Про створення комісії для перевірки документів із грифом «Для службового користування», 

взятих на облік в Роздільнянській районній державній адміністрації за 2017 рік. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 55/А-2018 

від 31.01.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих 

на лютий 2018 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 56/А-2018 

від 31.01.2018 

Про організацію проходження альтернативної (невійськової) служби в Роздільнянському 

районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 57/А-2018 

від 31.01.2018 

Про передачу нерозподілених  (невитребуваних) земельних часток  (паїв) в оренду для 

ведення товарного  сільськогосподарського виробництва 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 58/А-2018 

від 31.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження у будь-який спосіб будь-яким 

особам 2/5 частини житлової квартири, 1/4 частини житлового будинку  та 

набуття  житлового будинку право користування якими має і буде мати малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 59/А-2018 

від 31.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельної 

ділянки, право користування яким має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 60/А-2018 

від 31.01.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 61/А-2018 

від 31.01.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 62/А-2018 

від 31.01.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження у будь-який спосіб будь-яким 

особам 3/4 частини житлового будинку та набуття ? частини житлової квартири право 

користування якими має і буде мати малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за лютий 2018 

року 

 
№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 63/А-2018 від 

01.02.2018 

Про перерозподіл видаткової частини загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

2. № 64/А-2018 від 

01.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної   державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті  Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003-

2004р.н., який відбудеться 01.02.2018р.  у м.Одеса 

  



3. № 65/А-2018 від 

01.02.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 

46/А-2018 

  

4. № 66/А-2018 від 

01.02.2018 

Про затвердження паспортів   

5. № 67/А-2018 від 

01.02.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 11 грудня 

2017 року № 768/А-2017 

  

6. № 68/А-2018 від 

01.02.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким має неповнолітня дитина 

  

7. № 69/А-2018 від 

01.02.2018 

Про влаштування Черемуш Ангеліни Ігорівни, 31.01.2005 року народження, під опіку Мороз Світлани 

Володимирівни 

  

8. № 70/А-2018 від 

01.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Кіси Володимира Ілліча для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

9. № 71/А-2018 від 

01.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Кіси Сергія Ілліча для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

10. № 72/А-2018 від 

01.02.2018 

Про надання дозволу громадянам Устименко М.О. та Устименко А.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Степовий» на території Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

11. № 73/А-2018 від 

01.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Фокши Варвари Митрофанівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кіровської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

12. № 74/А-2018 від 

01.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090848 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Чінчлея Петра Олександровича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП   ім. Кірова на території Кіровської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

13. № 75/А-2018 від 

01.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090845 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Потинги Меланії Володимирівни на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП ім. Кірова на території Кіровської сільської ради 

  



Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

14. № 76/А-2018 від 

01.02.2018 

Про надання дозволу гр. Бичковій С.Р. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Перемога»  на 

території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

15. № 77/А-2018 від 

01.02.2018 

Про надання дозволу гр. Луговському І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

16. № 78/А-2018 від 

01.02.2018 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр забезпечення та обслуговування 

закладів і установ освіти‖ для участі команди ЦТДУМ у обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту ( мікромоделі та найпростіші), який відбудеться 04.02.2018р.у 

м.Одеса. 

  

17. № 79/А-2018 від 

01.02.2018 

ДСК   

18. № 80/А-2018 від 

02.02.2018 

Про визначення місця проживання дітей, Дьяківа Артема Сергійовича, 23.01.2007 р.н, Дьяківа Юрія 

Сергійовича, 17.01.2005 р.н. 

  

19. № 81/А-2018 від 

02.02.2018 

Про визначення місця проживання дитини, Дьяків Валерії Сергіївни, 25.07.2011 р.н.   

20. № 82/А-2018 від 

02.02.2018 

Про повернення з будинку дитини Іванова Миколи Ярославовича, 04.06.2015 року народження   

21. № 83/А-2018 від 

02.02.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування яким має малолітня дитина 

  

22 № 84/А-2018 від 

02.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі учнів 

закладів загальної середньої освіти Роздільнянського району у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, який відбудеться 02-03.02.2018 р. у м. Одеса 

  

23. № 85/А-2018 від 

02.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної  державної  адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у Відкритому Кубку Федерації гандболу Одеської області серед команд 

юнаків 2004-2005р.н. сезону 2017 - 2018р.р., який відбудеться 03-04.02.2018р. у м.Чорноморськ. 

  

24. № 86/А-2018 від 

02.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177036 від 05.02.1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я  Лешик Володимира Михайловича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  



25. № 87/А-2018 від 

02.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714947 від 17 квітня 2002 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Кашуцької Лідії Степанівни на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

26. № 88/А-2018 від 

06.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Горчевського Миколи Павловича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

27. № 89/А-2018 від 

06.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Болгарина Василя Васильовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

28. № 90/А-2018 від 

06.02.2018 

Про надання Пшеничниковій Карині Олексіївні, 13.03.2011 року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

  

29. № 91/А-2018 від 

06.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат  2005-

2006р.н., який відбудеться 08.02.2018р.  у м.Одеса. 

  

30. № 92/А-2018 від 

06.02.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) 

військових, які брали участь в бойових діях в республіці Афганістан. 

  

31. № 93/А-2018 від 

06.02.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім'ям  загиблих працівників 

органів внутрішніх справ 

  

32. № 94/А-2018 від 

06.02.2018 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки  голови районної державної адміністрації від 

28 листопада 2016 року №614/А-2016. 

  

33. № 95/А-2018 від 

07.02.2018 

Про визначення відповідальних осіб, на яких покладено обов‘язки забезпечення застосування електронного 

цифрового підпису у Роздільнянській  районній державній адміністрації. 

  

34. № 96/А-2018 від 

07.02.2018 

Про проведення технічного огляду транспортних засобів, призначених для передачі військовим 

формуванням в період часткової мобілізації та у воєнний час. 

  

35. № 97/А-2018 від 

08.02.2018 

Про створення комісії для обстеження та визначення кількості дерев, які підлягають вирубці, в межах 

виконання робіт автомобільної дороги загального користування державного значення  Р-33 Вінниця-Турбін-

Гайсин-Балта-Велика Михайлівка-/М-16/ на ділянці км 378+505-км 386+431 

  

36. № 98/А-2018 від 

08.02.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

37. № 99/А-2018 від Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі у 2018 році Дня вшанування учасників бойових   



08.02.2018 дій на території інших держав. 

38. № 100/А-2018 від 

12.02.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від  22 січня 

2018 року №40/А-2018. 

  

39. № 101/А-2018 від 

12.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217901 від 19 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Гамалєєва Івана Андрійовича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП ім. Калініна на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

40. № 102/А-2018 від 

12.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226217 від 26 вересня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Браніштова Віктора Валентиновича на право на земельну 

частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Хаджибеївське» на території Єреміївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

41. № 103/А-2018 від 

12.02.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

42. № 104/А-2018 від 

12.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кіси Сергія Ілліча  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

43. № 105/А-2018 від 

14.02.2018 

Про поповнення прийомної сім‘ї Філенко Тетяни Петрівни та Філенко Володимира Миколайовича, 

дитиною-сиротою 

  

44. № 106/А-2018 від 

14.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003-

2004р.н., який відбудеться 15.02.2018р. у м.Одеса. 

  

45. № 107/А-2018 від 

16.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у ІІ турі  відкритого Кубку Федерації гандболу Одеської області серед команд 

юнаків 2006 -2007р.н. сезону 2017 - 2018.р.р. який відбудеться 17-18.02.2018р. у м.Чорноморськ 

  

46. № 108/А-2018 від 

16.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної адміністрації для  участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у Чемпіонаті  Одеської області з футзалу сезону 2017-2018р.р. серед команд 

юнаків 2004-2005р.н., який  відбудеться 17.02.2018р.  у м.Біляївка. 

  

47. № 109/А-2018 від 

16.02.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей 

  

48. № 110/А-2018 від 

16.02.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам району, які 

опинились  у скрутних життєвих обставинах. 

  

49. № 111/А-2018 від Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги присвяченої  річниці   



16.02.2018 виведення військ з Афганістану учасникам бойових дій в Республіці Афганістан. 

50. № 112/А-2018 від 

19.02.2018 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду районного бюджету  за рахунок іншої 

субвенції. 

  

51. № 113/А-2018 від 

19.02.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

«Цивільний захист пожежної та техногенної безпеки Роздільнянського району». 

  

52. № 114/А-2018 від 

19.02.2018 

Про утворення районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 

населення до об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. 

  

53. № 115/А-2018 від 

19.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Махлайчук Галини Петрівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

54. № 116/А-2018 від 

19.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Сухомлина Олександра Леонідовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

55. № 117/А-2018 від 

19.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Павелко Ольги Михайлівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

56. № 118/А-2018 від 

19.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0289667 від 02 жовтня  1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Абрамкіна Сергія Володимировича на право на земельну 

частку (пай), яка перебувала у колективній власності  КСП ім. Котовського на території Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

57. № 119/А-2018 від 

19.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі учнів 

закладів загальної середньої освіти Роздільнянського району у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, який відбудеться 16-17.02.2018 р.  у м. Одеса 

  

58. № 120/А-2018 від 

21.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»ту Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики серед ДЮСШ, СДЮСШОР 

юнаків  та дівчат 2007р.н. і молодше у закритому приміщенні, який відбудеться 22.02.2018р. у м.Одеса. 

  

59. № 121/А-2018 від 

21.02.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної  державної адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Відкритій Першості Одеської області  з настольного  тенісу серед юнаків та 

дівчат 2001-2010р.н.,присвячений пам‘яті загиблих у афганістані, який відбудеться 24.02.2018р. у смт.Окни. 

  

60. № 122/А-2018 від ДСК   



21.02.2018 

61. № 123/А-2018 від 

21.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Косташ Сергія Миколайовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

62. № 124/А-2018 від 

21.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Альджабурі Наталії Сергіївни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

63. № 125/А-2018 від 

22.02.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Цибульської Валентини Костянтинівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

64. № 126/А-2018 від 

22.02.2018 

Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Роздільнянської районної державної адміністрації та Переліку соціальних послуг, умови та порядок 

їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

65. № 127/А-2018 від 

23.02.2018 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 08 - 11 березня 2018 року 

  

66. № 128/А-2018 від 

23.02.2018 

Про затвердження Положення про апарат Роздільнянської районної державної адміністрації.   

67. № 129/А-2018 від 

23.02.2018 

Про створення консультаційно-інформаційної служби «гаряча лінія» з питань захисту прав споживачів.   

68. № 130/А-2018 від 

23.02.2018 

Про склад координаційної  ради у справах жінок   

69. № 131/А-2018 від 

27.02.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171998 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Сухої Ганни Іванівни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП ім Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

70. № 132/А-2018 від 

27.02.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

71. № 133/А-2018 від 

27.02.2018 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації   



72. № 134/А-2018 від 

27.02.2018 

Про склад координаційної ради з питань молодіжної політики   

73. № 135/А- від 

27.02.2018 

Про організаційні заходи щодо збереження полезахисних лісових смуг на території району   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за березень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 136/А-2018 від 

01.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування   

2. № 137/А-2018 від 

01.03.2018 

Про створення організаційного комітету щодо проведення першого туру щорічного Всеукраїнського 

конкурсу  «Кращий державний службовець» 

  

3. № 138/А-2018 від 

01.03.2018 

Про зняття статусу дитини-сироти  з ***, *** року народження   

4. № 139/А-2018 від 

01.03.2018 

Про перерозподіл субвенції з державного бюджету на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет між розпорядниками коштів та зміну коду економічної класифікації видатків 

  

5. № 140/А-2018 від 

01.03.2018 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження   

6. № 141/А-2018 від 

02.03.2018 

Про затвердження положення про службу у справах дітей Роздільнянської районної державної адміністрації   

7. № 142/А-2018 від 

02.03.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної   адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у фіналі Чемпіонату України 2018р. серед юнаків до 17 років з волейболу 

пляжного  , який відбудеться 08-11.03.2018р. у м.Харків. 

  

8. № 143/А-2018 від 

02.03.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної  державної  адміністрації для  участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у ІІІ турі Відкритого Кубку Федерації гандболу Одеської області серед 

команд юнаків 2004- 2007р.н. сезону 2017 – 2018 р.р., який відбудеться 03-04.03.2018р. у м.Одеса. 

  

9. № 144/А-2018 від 

05.03.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на березень 2018 року. 

  

10. № 145/А-2018 від 

05.03.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  



11. № 146/А-2018 від 

05.03.2018 

Про затвердження паспортів   

12. № 147/А-2018 від 

05.03.2018 

Про втрату чинності деяких розпоряджень голови районної державної адміністрації.   

13. № 148/А-2018 від 

05.03.2018 

Про нагородження грамвідами районної державної адміністрації   

14. № 149/А-2018 від 

07.03.2018 

Про організації робочої групи з питань створення туристичного кластеру Роздільнянського району.   

15. № 150/А-2018 від 

07.03.2018 

Про створення робочої групи  з  інвентаризації земель у Роздільнянському районі   

16. № 151/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання дозволу гр. Добинді Марії Василівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Перемога» на 

території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

17. № 152/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання дозволу гр. Мєдвєдь О.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

18. № 153/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання дозволу гр. Соколову В.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Дружба» на 

території Виноградарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

19. № 154/А-2018 від 

07.03.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 березня 2018р. № 

143/А-2018. 

  

20. № 155/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

21. № 156/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

22 № 157/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

23. № 158/А-2018 від 

07.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

24. № 159/А-2018 від Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку, право користування якими   



12.03.2018 мають малолітні діти 

25. № 160/А-2018 від 

12.03.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельних ділянок, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

26. № 161/А-2018 від 

12.03.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

27. № 162/А-2018 від 

12.03.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими мають малолітні діти 

  

28. № 163/А-2018 від 

12.03.2018 

Про повернення з будинку дитини ***, *** року народження   

29. № 164/А-2018 від 

12.03.2018 

Про повернення з будинку дитини ***, ***року народження   

30. № 165/А-2018 від 

12.03.2018 

Про надання зголи на посвідчення довіреності від імені неповнолітнього на ім‘я матері   

31. № 166/А-2018 від 

15.03.2018 

Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі  прийомної сім‘ї ***та *** та влаштування дітей на 

виховання та спільне проживання 

  

32. № 167/А-2018 від 

15.03.2018 

Про створення робочої групи з реалізації прав  громадян  на  передачу у власність земельних ділянок для 

особистого селянського господарства на території Щербанської сільської ради Роздільнянського району. 

  

33. № 168/А-2018 від 

15.03.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  березень 2018 року 

  

34. № 169/А-2018 від 

15.03.2018 

Про визначення місця проживання дітей, ***, ***р.н., ***, *** р.н.   

35. № 170/А-2018 від 

15.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кольцун Петра Юрійовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

36. № 171/А-2018 від 

15.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Сухомлина Сергія Леонідовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

37. № 172/А-2018 від 

15.03.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171934 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Міронова Віктора Івановича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  



38. № 173/А-2018 від 

15.03.2018 

Про нагородження грамотами  районної державної адміністрації   

39. № 174/А-2018 від 

15.03.2018 

Про втрату чинності розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної державної адміністрації від 11 

серпня 2016 року №407/А-2016. 

  

40. № 175/А-2018 від 

15.03.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

«Цивільний захист пожежної та техногенної  безпеки Роздільнянського району». 

  

41. № 176/А-2018 від 

16.03.2018 

Про встановлення часу побачень та спілкування ***  з дітьми, ***, *** р.н.,***, *** р.н.   

42. № 177/А-2018 від 

16.03.2018 

Про організацію мобілізаційної роботи  в Роздільнянській районній державній адміністрації.   

43. № 178/А-2018 від 

19.03.2018 

Про затвердження складу штабу району територіальної оборони Роздільнянського району.   

44. № 179/А-2018 від 

20.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сирроти   

45. № 180/А-2018 від 

20.03.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на березень 2018 року. 

  

46. № 181/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження графіка передачі справ Національного архівного фонду на державне  архівне 

зберігання  архівними підрозділами юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архівного 

відділу районної державної адміністрації, на 2018 рік. 

  

47. № 182/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Роздільнянському районі Концепції вдосконалення 

інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік. 

  

48. № 183/А-2018 від 

20.03.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах,  запланованих  на  22.03-06.04.2018 року. 

  

49. № 184/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження Положення про Службу містобудівного кадастру у складі сектору містобудування та 

архітектури Роздільнянської районної державної  адміністрації. 

  

50. № 185/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Луцюк Ємілії Володимирівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

51. № 186/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Русс Марії Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  



52. № 187/А-2018 від 

20.03.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі школярів 

у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з всесвітньої історії, яка відбудеться 28—29 березня 2018 року  в м. Київ. 

  

53. № 188/А-2018 від 

20.03.2018 

Про упорядкування структури Роздільнянської  районної державної  адміністрації.   

54. № 189/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження структури апарату Роздільнянської районної державної адміністрації   

55. № 190/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження структури відділу освіти,  молоді та спорту Роздільнянської районної 

державної  адміністрації. 

  

56. № 191/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження структури відділу культури і туризму Роздільнянської районної державної  адміністрації.   

57. № 192/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження  структури служби у справах дітей Роздільнянської районної державної  адміністрації.   

58. № 193/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження структури  структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи  публічного 

права Роздільнянської районної державної  адміністрації. 

  

59. № 194/А-2018 від 

20.03.2018 

Про затвердження структури  управління соціального захисту населення Роздільнянської районної 

державної  адміністрації. 

  

60. № 195/А-2018 від 

21.03.2018 

Про затвердження районного Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік   

61. № 196/А-2018 від 

21.03.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

«Цивільний захист пожежної та техногенної  безпеки Роздільнянського району». 

  

62. № 197/А-2018 від 

21.03.2018 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Победа» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

63. № 198/А-2018 від 

23.03.2018 

2018 Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян 

України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року та заходи щодо його забезпечення. 

  

64. № 199/А-2018 від 

28.03.2018 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 07-09 квітня 2018 року. 

  

65. № 200/А-2018 Про організацію мобілізаційної роботи в Роздільнянській районній державній адміністрації   

66. № 201/А-2018 від 

29.03.2018 

Про затвердження Орієнтовного плану консультацій з громадськістю  у Роздільнянській 

райдержадміністрації на 2018 рік. 

  

67. № 202/А-2018 від Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового   



29.03.2018 призначення гр. Почиваліну Святославу Олександровичу з ведення фермерського господарства на ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території  Степової сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

68. № 203/А-2018 від 

29.03.2018 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення гр. Почиваліній Світлані Павлівні з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Степової сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

69. № 204/А-2018 від 

29.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Луговського Івана для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

70. № 205/А-2018 від 

29.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Шулякової Ємілії Йосипівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

71. № 206/А-2018 від 

29.03.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) у спільну часткову власність гр. Вершиніну  Олександру Олеговичу та  гр. 

Вершініной Оксані Олегівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Буцинівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

72. № 207/А-2018 від 

29.03.2018 

Про надання дозволу гр. Гайтанжий О.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Комуніст» на 

території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

73. № 208/А-2018 від 

29.03.2018 

Про надання дозволу гр. Єремєєвій Т.А. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель АСТ «Україна» на 

території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

74. № 209/А-2018 від 

29.03.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

75. №210/А-2018  від 

30.03.2018 року 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2018 року   

 



ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за квітень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 211/А-2018 від 

02.04.2018 

Про влаштування ***, *** року народження під опіку ***   

2. № 212/А-2018 від 

02.04.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

3. № 213/А-2018 від 

02.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 1/2 частки житлового будинку, право користування 

яким має малолітня дитина 

  

4. № 214/А-2018 від 

02.04.2018 

ДСК   

5. № 215/А-2018 від 

02.04.2018 

Про затвердження паспортів   

6. № 216/А-2018 від 

02.04.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

7. № 217/А-2018 від 

02.04.2018 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 12 серпня 2016 року № 411/А – 2016. 

  

8. № 218/А-2018 від 

04.04.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

9. № 219/А-2018 від 

04.04.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих  на квітень 2018 року . 

  

10. № 220/А-2018 від 

04.04.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської Районної  державної  адміністрації для участі команди 

КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у фінальних змаганнях Чемпіонату Одеської області з  футзалу сезону 2017-

2018рр. серед команд юнаків 2004- 2007р.н., який відбудеться 04.04.2018р. у м.Одеса. 

  

11. № 221/А-2018 від 

04.04.2018 

Про завершення опалювального сезону 2017-2018 років у населених пунктах Роздільнянського району.   

12. № 222/А-2018 від 

04.04.2018 

Про внесення змін до  Переліку відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф 

обмеження доступу «Для службового користування». 

  

13. № 223/А-2018 від 

04.04.2018 

Про проведення акції «За чисте  довкілля» та дня благоустрою територій  населених пунктів 

Роздільнянського  району. 

  



14. № 224/А-2018 від 

04.04.2018 

Про допуск директорів загальноосвітніх шкіл усіх ступенів, завідуючих дошкільними учбових закладів-

виконавців мобілізаційних завдань, керівників структурних підрозділів  районної державної адміністрації, 

які залучаються до виконання мобілізаційних  завдань до роботи  з документами мобілізаційного характеру з 

грифом « Для службового користування» 

  

15. № 225/А-2018 від 

04.04.2018 

Про доповнення розпорядження голови районної державної  адміністрації  від 04 квітня 2018 року № 221/А-

2018. 

  

16. № 226/А-2018 від 

06.04.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177819 від  10 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Фесенко Андрія Івановича на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

17. № 227/А-2018 від 

06.04.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 716248 від  06 грудня 2004 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Фесенко Надії Іванівни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

18. № 228/А-2018 від 

10.04.2018 

Про завершення опалювального сезону 2017-2018 років у КЗ «Роздільнянська центральна районна лікарня»   

19. № 229/А-2018 від 

10.04.2018 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на IІ квартал 2018 року. 

  

20. № 230/А-2018 від 

10.04.2018 

Про затвердження Положення про сектор організаційної роботи апарату районної державної адміністрації   

21. № 231/А-2018 від 

10.04.2018 

Про затвердження Положення  про відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації.   

22 № 232/А-2018 від 

10.04.2018 

Про  затвердження Положення про відділ фінансово – господарського забезпечення апарату районної 

державної адміністрації. 

  

23. № 233/А-2018 від 

10.04.2018 

Про створення робочої групи з питання вивчення стану приміщення Старостинської 

загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів та Слобідського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

  

24. № 234/А-2018 від 

10.04.2018 

Про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Роздільнянського району.   

25. № 235/А-2018 від 

10.04.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090841 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Ваврічан Наталії Степанівни на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП ім. Кірова на території Кіровської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  



26. № 236/А-2018 від 

10.04.2018 

Про надання дозволу гр. Браніштовій Аліні Валентинівні  на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

«Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

27. № 237/А-2018 від 

10.04.2018 

Про надання дозволу гр. Мироновій Ользі Вікторівні на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. 

Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

28. № 238/А-2018 від 

10.04.2018 

Про надання дозволу гр. Стусяк Д.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Хаджибеївське» на території 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

29. № 239/А-2018 від 

10.04.2018 

Про надання дозволу гр. Сухому М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка 

на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

30. № 240/А-2018 від 

13.04.2018 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

31. № 241/А-2018 від 

13.04.2018 

Про проведення двомiсячника з охорони водних бiоресурсiв у рибогосподарських водоймах, які розташовані 

на території Роздiльнянського району у 2018 році. 

  

32. № 242/А-2018 від 

13.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, право користування якою мають 

малолітні діти 

  

33. № 243/А-2018 від 

13.04.2018 

Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу  частини житлової квартири на ім‗я 

малолітньої дитини  та надання дозволу на відчуження 1/3 частки квартири, належної малолітній дитині та 

підписання у зв‗язку з цим відповідних цивільно-правових угод та документів від її імені 

  

34. № 244/А-2018 від 

13.04.2018 

Про перерозподіл коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров‘я. 

  

35. № 245/А-2018 від 

13.04.2018 

Про затвердження Положення про відділ загального діловодства та контролю апарату Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

  

36. № 246/А-2018 від 

17.04.2018 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 28-30 квітня, 01, 09 травня 2018 року. 

  

37. № 247/А-2018 від 

17.04.2018 

 Про проведення спільного  штабного тренування з територіальної оборони зі штабом зони ТрО і штабами 

районів ТрО з територіальної оборони в Роздільнянському районі. 

  

38. № 248/А-2018 від Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі забезпечення комфортних умов платника   



17.04.2018 у центрах обслуговування податків в Роздільнянському районі на 2018 рік. 

39. № 249/А-2018 від 

17.04.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714833 від 17 квітня 2002 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Жакот Валентина Миколайовича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

40. № 250/А-2018 від 

17.04.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

41. № 251/А-2018 від 

17.04.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для  проведення 

районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

  

42. № 252/А-2018 від 

17.04.2018 

Про внесення змін до складу районної робочої групи з питань реалізації Всеукраїнського проекту «Місця 

пам‘яті Української революції 1917-1921 років». 

  

43. № 253/А-2018 від 

17.04.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам району, які 

опинились у скрутних життєвих обставинах 

  

44. № 254/А-2018 від 

17.04.2018 

Про виділення коштів з  районного бюджету для надання цільової адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей 

  

45. № 255/А-2018 від 

17.04.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Дурдук Оксани Вікторівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

46. № 256/А-2018 від 

17.04.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Козак Юрія Євгенійовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

47. № 257/А-2018 від 

17.04.2018 

Про надання дозволу гр. Буц О.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

48. № 258/А-2018 від 

17.04.2018 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2018 році в Роздільнянському районі Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки 

  

49. № 259/А-2018 від 

17.04.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  18.04-29.04.2018 року. 

  

50. № 260/А-2018 від 

17.04.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі школярів у 

проведенні «Дня юного дослідника» в рамках Всеукраїнського  фестивалю науки (відділення «Комп‘ютерні 

науки» МАН), які відбудуться 20—21 квітня 2018 року  в м. Одеса. 

  



51. № 261/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження, шляхом укладення договору купівлі- 

продажу 3/4 часток житлового будинку, право користування якими має малолітня дитина. 

  

52. № 262/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу на реєстрацію в РЕВ № 8 при УДАІ ГУМВС України в Одеській області 

транспортного  засобу RENAULT KANGOO     на неповнолітню дитину. 

  

53. № 263/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельних ділянок, право 

користування якими має неповнолітня дитина 

  

54. № 264/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельних ділянок, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

55. № 265/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчудження, шляхом укладання договору купівлі-

продажу 1/4 частки житлового будинку, право користування якою має малолітня дитина 

  

56. № 266/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки ТОВ «Колос», розташованої на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

57. № 267/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Федорова А.О., розташованої на 

території  Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

58. № 268/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Федорової Н.І., розташованої на 

території  Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

59. № 269/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки  ФОП Нєнова С.С розташованої на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

60. № 270/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки, гр. Рябоконь В.П. розташованої на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

61. № 271/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки  гр. Кучеренко С.А. розташованої на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

62. № 272/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки ТОВ «Колос», розташованої на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

63. № 273/А-2018 від 

19.04.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих бюджетів на 

виконання інвестиційних проектів. 

  

64. № 274/А-2018 від 

19.04.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

65. № 275/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки СТОВ «Роздільнянське», розташованої на території 

Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області. 

  

66. № 276/А-2018 від 

19.04.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Секрет Світлани Олександрівни для ведення товарного 

  



сільськогосподарського виробництва на території  Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

67. № 277/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу гр. Пилипенко С.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

68. № 278/А-2018 від 

19.04.2018 

Про надання дозволу громадянам  Трифон Л.Г, Трифон Ю.Д, Трифон І.Д, Трифон Д.Д, Трифон С.Д, Трифон 

Т.Д. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП   «Победа» на території Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

  

69. № 279/А-2018 від 

19.04.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0289640 від 02 жовтня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Моцмана Михайла Степановича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності  КСП  ім. Котовського на території Степанівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

70. № 280/А-2018 від 

23.04.2018 

Про затвердження Плану заходів з відзначення в Роздільнянському районі 1030-річчя хрещення Київської 

Русі – України на 2018 рік 

  

71. № 281/А-2018 від 

23.04.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній комплексній програмі «Безпечна Роздільнянщина» 

на 2018 рік 

  

72. № 282/А-2018 від 

24.04.2018 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування ***, *** року народження   

73. № 283/А-2018 від 

25.04.2018 

Про зняття статусу дитини, позбавленою батьківського піклування, з ***, *** року народження   

74. № 284/А-2018 від 

25.04.2018 

Про заходи з підготовки та відзначення в Роздільнянському районі у 2018 році 32-ої річниці Чорнобильської 

катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

  

75. № 285/А-2018 від 

25.04.2018 

Про створення робочої групи використання коштів обласного, районного, місцевих бюджетів на придбання 

житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

  

76. № 286/А-2018 від 

25.04.2018 

Про надання дозволу гр. Дробаш В.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка 

на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

77. № 287/А-2018 від 

25.04.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам, 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи до Дня  вшанування тридцять другої річниці аварії на 

ЧАЕС. 

  



78. № 288/А-2018 від 

25.04.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  28.04-29.04.2018 року. 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за травень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 289/А-2018 від 

02.05.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

2. № 290/А-2018 від 

02.05.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090797 від 14 лютого  1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Медвідь Дмитрія Івановича на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності  КСП ім.Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

3. № 291/А-2018 від 

02.05.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 12 січня 

2018 року  № 27/А-2018. 

  

4. № 292/А-2018 від 

02.05.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 12 січня 

2018 року № 26/А-2018. 

  

5. № 293/А-2018 від 

02.05.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

6. № 294/А-2018 від 

02.05.2018 

Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації № 248/А-2018 від 17.04.2018 

«Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі забезпечення комфортних умов 

платника у центрах обслуговування податків в Роздільнянському районі на 2018 рік». 

  

7. № 295/А-2018 від 

02.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2018 року 

  

8. № 296/А-2018 від 

02.05.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Лупашко Анатолія Олексійовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Лиманської селищної ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

9. № 297/А-2018 від 

02.05.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Козак Олені Яківні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

  



населеного пункту). 

10. № 298/А-2018 від 

02.05.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Ковальчук Ларисі Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

11. № 299/А-2018 від 

02.05.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 

  

12. № 300/А-2018 від 

03.05.2018 

Про виділення коштів для відзначення в травні 2018 року Дня пам‘яті та примирення, Дня Європи, Дня 

вишиванки та Дня матері в Роздільнянському районі 

  

13. № 301/А-2018 від 

05.05.2018 

Про затвердження заходів щодо забезпечення пожежної безпеки під час підготовки, збирання та збереження 

зернових від пожеж у 2018 році 

  

14. № 302/А-2018 від 

05.05.2018 

Про відзначення Дня захисту дітей в Роздільнянському районі   

15. № 303/А-2018 від 

05.05.2018 

Про проведення в районі Дня матері та Міжнародного Дня сім‘ї.   

16. № 304/А-2018 від 

05.05.2018 

Про організацію та проведення в районі зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання,  здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до 

вищих навчальних закладів України в 2018 році. 

  

17. № 305/А-2018 від 

05.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

18. № 306/А-2018 від 

05.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заході реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

19. № 307/А-2018 від 

07.05.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Путілова Миколи Петровича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

20. № 308/А-2018 від 

07.05.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105010 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Тулейбич Дмитра Антоновича, на право на земельну частку 

(пай), який перебував у колективній власності КСП  ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

21. № 309/А-2018 від Про утворення робочої групи з питань, пов‘язаних із 80-ми роковинами Великого терору – масових   



10.05.2018 політичних репресій 1937-1938 років. 

22 № 310/А-2018 від 

10.05.2018 

Про утворення комісії з питань визначення напрямів та об‘єктів, на які буде спрямовано у 2018 році 

субвенцію з державного бюджету місцевому бюджету на придбання житла для дитячого будинку сімейного 

типу, соціального житла та житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа. 

  

23. № 311/А-2018 від 

10.05.2018 

Про надання дозволу гр. Ковальчук Л.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Нива» на 

території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

24. № 312/А-2018 від 

10.05.2018 

Про надання дозволу гр. Барабаш І.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Котовського 

на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

25. № 313/А-2018 від 

10.05.2018 

Про затвердження паспортів   

26. № 314/А-2018 від 

11.05.2018 

Про надання дозволу громадянам Бондаренко В.М., Марченко Л.Г. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

27. № 315/А-2018 від 

11.05.2018 

Про надання дозволу громадянам  Фесенко С.А., Фесенко В.А., Могурян А.А. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП   «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

28. № 316/А-2018 від 

11.05.2018 

Про надання дозволу громадянам  Фесенко С.А., Фесенко В.А., Могурян А.А. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП   «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

29. № 317/А-2018 від 

11.05.2018 

Про затвердження паспортів   

30. № 318/А-2018 від 

11.05.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  11-31.05.2018 року. 

  

31. № 319/А-2018 від 

14.05.2018 

Про перерахування залишку коштів власних надходжень районного бюджету.   



32. № 320/А-2018 від 

14.05.2018 

Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») в Роздільнянському районі 

  

33. № 321/А-2018 від 

14.05.2018 

Про  підготовку  житлово-комунального, паливно - енергетичного господарства та  соціальної сфери району 

до роботи в осінньо-зимовий опалювальний період  2018-2019 років. 

  

34. № 322/А-2018 від 

14.05.2018 

Про надання ***, **** року народження, статусу дитини-сироти   

35. № 323/А-2018 від 

15.05.2018 

Про надання дозволу гр. Лисюк Валентині Петрівні на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

ім. Кірова на території Кіровської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

36. № 324/А-2018 від 

15.05.2018 

Про надання дозволу гр. Путілову М.П. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

37. № 325/А-2018 від 

15.05.2018 

Про надання дозволу гр. Коваленко С.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Котовського 

на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

38. № 326/А-2018 від 

15.05.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної адміністрації для  проведення 

військово-патріотичного табору «Патріот»  з цілодобовим перебуванням. 

  

39. № 327/А-2018 від 

15.05.2018 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 26-28 травня 2018 року. 

  

40. № 328/А-2018 від 

15.05.2018 

Про проведення спільного  штабного тренування з територіальної оборони зі штабом зони ТрО і штабами 

районів ТрО з територіальної оборони в Роздільнянському районі. 

  

41. № 329/А-2018 від 

15.05.2018 

Про організацію оздоровлення дітей Роздільнянського району влітку 2018 року.   

42. № 330/А-2018 від 

15.05.2018 

Про створення комісії  з переобстеження  придатності режимного приміщення для проведення секретних 

робіт в Роздільнянській районній державній адміністрації 

  

43. № 331/А-2018 від 

15.05.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови  районної державної адміністрації від 20.03.2018 року №188/А-

2018. 

  

44. № 332/А-2018 від 

15.05.2018 

Про затвердження  структури апарату Роздільнянської районної державної  адміністрації.   

45. № 333/А-2018 від Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі школярів   



15.05.2018 у ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров‘я», який відбудеться 25—27 травня 

2018 року в УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса 

46. № 334/А-2018 від 

18.05.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського району у Всеукраїнських зональних змаганнях з футболу  «Шкіряний м‘яч» 2017-2018 р. у 

віковій групі U - 11 , який відбудеться 21-22.05.2018р. у м.Первомайськ. 

  

47. № 335/А-2018 від 

18.05.2018 

Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

  

48. № 336/А-2018 від 

21.05.2018 

Про виділення коштів  з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції 

  

49. № 337/А-2018 від 

21.05.2018 

Про виділення коштів  з  районного бюджету для надання одноразової грошової  допомоги особам з 

інвалідністю Другої Світової війни до відзначення Дня Пам‘яті та річниці перемоги над нацизмом 

Другої  Світової війни 1939-1945 років 

  

50. № 338/А-2018 від 

21.05.2018 

Про виділення коштів  з  районного бюджету  для надання цільової адресної допомоги громадянам району, 

які опинились у скрутних життєвих обставинах. 

  

51. № 339/А-2018 від 

21.05.2018 

Про надання ****, *** року народження, статусу дитини - сироти   

52. № 340/А-2018 від 

22.05.2018 

Про надання ****, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

53. № 341/А-2018 від 

22.05.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр.  Бичкової Світлани Романівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

54. № 342/А-2018 від 

22.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення  заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

55. № 343/А-2018 від 

22.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

56. № 344/А-2018 від 

22.05.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

57. № 345/А-2018 від 

22.05.2018 

Про проведення першості Роздільнянського району з міні-футболу серед юнаків 2001 – 2004 р.н 

запланованого на червень 2018 року. 

  



58. № 346/А-2018 від 

22.05.2018 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів Роздільнянської ДЮСШ у 2018 році у 

спортивно-оздоровчому таборі ―Чемпіон‖. 

  

59. № 347/А-2018 від 

22.05.2018 

Про затвердження мережі пришкільних таборів з денною формою перебування при навчальних закладах 

Роздільнянського району в 2018 році та виділення коштів на відпочинок 

  

60. № 348/А-2018 від 

22.05.2018 

Про створення комісії з перевірки готовності таборів відпочинку з цілодобовим та денним перебуванням до 

функціонування влітку 2018 року 

  

61. № 349/А-2018 від 

22.05.2018 

Про надання дозволу гр. Коліщак М.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Комуніст»  на 

території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

62. № 350/А-2018 від 

22.05.2018 

Про виділення коштів  з  районного бюджету на організацію та проведення заходів із  відзначенням   

63. № 351/А-2018 від 

22.05.2018 

Про  районну координаційну раду з питань соціальної підтримки населення.   

64. № 352/А-2018 від 

24.05.2018 

Про визнання таким, що втратило чинність розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 21 липня 2016 року №369/А-2016 

  

65. № 353/А-2018 від 

24.05.2018 

Про надання дозволу гр. Жакот М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

66. № 354/А-2018 від 

24.05.2018 

Про надання дозволу гр. Жакот М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

67. № 355/А-2018 від 

24.05.2018 

Про надання дозволу гр. Вавричан В.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Кірова на території Кіровської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

68. № 356/А-2018 від 

24.05.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих бюджетів  на 

виконання інвестиційних проектів 

  

69. № 357/А-2018 від 

24.05.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів на початок року 

спеціального фонду 

  

70. № 358/А-2018 від Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної   



25.05.2018 ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Мігоренко Оксани Іванівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

71. № 359/А-2018 від 

25.05.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

06.02.2017 року № 57/А-2017 

  

72. № 360/А-2018 від 

29.05.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД 0171918 від 14 лютого 1997 року виданого РДА на ім.‘я Лукович 

Марії Дмитрівни на право на земельну частку (пай), який перебував у колективній власності КСП ім.. Т.Г. 

Шевченко на території Новоукраїнської сільської ради Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

73. № 361/А-2018 від 

29.05.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171943 від  14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Мезецького Миколи Юхимовича на право на земельну частку 

(пай), який перебував у колективній власності КСП  ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

74. №362/А-2018 від 

30.05.2018 

Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки на 

ім.‘я малолітньої дитини та надання дозволу та підписання у зв‘язку з цим відповідних цивільно-правових 

угод та документів від її імені 

  

75. № 363/А-2018 від 

30.05.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири, право користування якою 

мають малолітні діти 

  

76. № 364/А-2018 від 

30.05.2018 

Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/3 частини житлової квартири на ім.‘я 

неповнолітньої дитини та надання дозволу на відчудження 1/5 частки квартири, належної неповнолітній 

дитині та підписання нею у зв‘язку з цим відповідних цивільно-правових угод та документів 

  

77. №365/А-2018 від 

30.05.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження ½ частини житлової квартири, право 

користування якою мають неповнолітня та малолітня діти 

  

78. № 366/А-2018 від 

30.05.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  31.05.-07.06.2018 року. 

  

79. № 367/А-2018 від 

30.05.2018 року 

Про надання дозволу гр.. Ковбасюк Н.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Комуніст» на території Кошарської сільської ради  Роздільнянського району Одеської області ( за межами 

населеного пункту) 

  

80. № 368/А-2018 від 

30.05.2018 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації   

81. № 369/А-2018 від 

30.05.2018 

Про встановлення часу побачень та спілкування *** з дітьми, ***, *** р.н., ***, ***р. н., ***, ***р. н.   

82. № 370/А-2018 від Про затвердження акту визначення збитків завданих ТОВ БЛВОДХОЗ» Роздільнянській міській раді.   



30.05.2018 Опубліковано 30.05.2018 року 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 371/А-2018 від 

01.06.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2018 року 

  

2. № 372/А-2018 від 

01.06.2018 

Про внесення змін до Розпорядження  районної державної адміністрації  від 25 квітня 2018 року №288/А-

2018  «Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для участі 

команди КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на 28.04-29.04.2018 

року». 

  

3. № 373/А-2018 від 

04.06.2018 

Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу житлового будинку на ім‗я неповнолітньої 

дитини та надання дозволу на підписання нею у зв‗язку з цим відповідних цивільно-правових угод та 

документів  

  

4. № 374/А-2018 від 

04.06.2018 

Про внесення змін до розпорядження  районної державної адміністрації  від 15  травня 2018  року № 326/А – 

2018. 

  

5. № 375/А-2018 від 

04.06.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та земельних ділянок, право 

користування якими має неповнолітня дитина 

  

6. № 376/А-2018 від 

04.06.2018 

Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу житлового будинку на ім‘я неповнолітньої 

дитини та надання дозволу на підписання нею у зв‘язку з цим відповідних цивільно-правових угод та 

документів 

  

7. № 377/А-2018 від 

05.06.2018 

Про затвердження складу ініціативної групи для підготовки  установчих зборів громадської ради при 

Роздільнянській районній  державній адміністрації 

  

8. № 378/А-2018 від 

05.06.2018 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

  

9. № 379/А-2018 від 

05.06.2018 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 2018 року.   

10. № 380/А-2018 від 

07.06.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

11. № 381/А-2018 від Про виділення коштів на підвіз  дітей Роздільнянського району до ТОВ «Примор‘я» дитячого закладу   



07.06.2018 санаторного  типу ім. С. Лазо  смт. Сергіївка Білгород – Дністровського району Одеської області та у 

зворотньому напрямку у червні- липні 2018 року. 

12. № 382/А-2018 від 

07.06.2018 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  09-16.06.2018 року 

  

13. № 383/А-2018 від 

07.06.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

14. № 384/А-2018 від 

07.06.2018 

Про затвердження паспортів   

15. № 385/А-2018 від 

07.06.2018 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

  

16. № 386/А-2018 від 

07.06.2018 

Про створення робочої групи з питань реформування Роздільнянського районного військового комісаріату у 

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Роздільнянському районі 

  

17. № 387/А-2018 від 

07.06.2018 

Про створення комісії для проведення  інвентаризації розміщення зовнішньої реклами  в Роздільнянському 

районі 

  

18. № 388/А-2018 від 

07.06.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мєдвєдь Олени Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

19. № 389/А-2018 від 

07.06.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Сухому Михайлу Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

20. № 390/А-2018 від 

07.06.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Соколову Вадиму Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградарської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

21. № 391/А-2018 від 

07.06.2018 

Про затвердження паспортів   

22 № 392/А-2018 від 

11.06.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

23. № 393/А-2018 від 

11.06.2018 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації   

24. № 394/А-2018 від Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до   



13.06.2018 спеціального фонду відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

25. № 395/А-2018 від 

13.06.2018 

Про  створення  комісії по перевірці пунктів  прийому металобрухту в Роздільнянському районі   

26. № 396/А-2018 від 

13.06.2018 

Про  затвердження паспортів   

27. № 397/А-2018 від 

13.06.2018 

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 10 серпня 2017 року №447/А-2017 «Про здійснення закупівель товарів, робіт  і послуг, 

вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзацом другим і третім частини першої  статті 2 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

  

28. № 398/А-2018 від 

13.06.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 листопада 2016 року 

№618/А-2016 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Роздільнянській районній державній 

адміністрації». 

  

29. № 399/А-2018 від 

18.06.2018 

Про затвердження  Положення про сектор комунікацій з громадськістю Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

30. № 400/А-2018 від 

18.06.2018 

Про затвердження Положення про архівний відділ районної державної адміністрації   

31. № 401/А-2018 від 

18.06.2018 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств району всіх форм власності до збирання врожаю ранніх 

зернових культур в 2018 році 

  

32. № 402/А-2018 від 

20.06.2018 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 28 - 30 червня, 01 липня 2018 року. 

  

33. № 403/А-2018 від 

20.06.2018 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

та молоді з їх числа 

  

34. № 404/А-2018 від 

20.06.2018 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

  

35. № 405/А-2018 від 

20.06.2018 

Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного 

віку в Роздільнянському районі у 2018 році. 

  

36. № 406/А-2018 від 

20.06.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714823  від 17 квітня 2002 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Григор‘єва Петра Микитовича на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

37. № 407/А-2018 від 

20.06.2018 

Про внесення змін в частині назви об‘єкту по видаткам загального фонду районного бюджету   

38. № 408/А-2018 від Про перегляд нормативно-правових актів Роздільнянської районної державної адміністрації.   



20.06.2018 

39. № 409/А-2018 від 

20.06.2018 

Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

  

40. № 410/А-2018 від 

20.06.2018 

Про внесення доповнень до складу районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури  утвореного  розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.02.2018 року 

№114/А-2018. 

  

41. № 411/А-2018 від 

21.06.2018 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування,з ***, *** року народження       

42. № 412/А-2018 від 

22.06.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   

43. № 413/А-2018 від 

22.06.2018 

Про затвердження Положення про сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

44. № 414/А-2018 від 

22.06.2018 

Про проведення обласного фестивалю меду «Спас іде – гостей веде».   

45. № 415/А-2018 від 

22.06.2018 

Про відзначення 22-ї річниці Конституції України   

46. № 416/А-2018 від 

25.06.2018 

Про виділення коштів відділу освіи Роздільнянської районної державної адміністрації для участі команди КЗ 

«Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно масових заходах запланованих на 05-15.07.2018 року 

  

47. № 417/А-2018 від 

25.06.2018 

Про план роботи   

48. № 418/А-2018 від 

25.06.2018 

Про затвердження плану заходів щодо сприяння  зміцненню національної  єдності, консолідації українського 

суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері в Одеській області. 

  

49. № 419/А-2018 від 

26.06.2018 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації.   

50. № 420/А-2018 від 

26.06.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Новгородському Валентину Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

51. № 421/А-2018 від 

26.06.2018 

Про надання дозволу гр. Пономарьовій В.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  



52. № 422/А-2018 від 

26.06.2018 

Про надання дозволу гр. Пономарьовій В.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

53. № 423/А-2018 від 

26.06.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 033579 від 12 жовтня 1996 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім.‘я Щерблюк Анастасії Тимофіївни на право на земельну частку 

(пай) яка перебувала у колективній власності АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області ( за межами населених пунктів) 

  

54. № 424/А-2018 від 

26.06.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Зіміній Олені Василівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  

55. № 425/А-2018 від 

27.06.2018 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

  

56. № 426/А-2018 від 

27.06.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якою має малолітня дитина 

  

57. № 427/А-2018 від 

27.06.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку право користування яким мають 

неповнолітня дитина та малолітні діти 

  

58. № 428/А-2018 від 

27.06.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими мають малолітні діти 

  

59. № 429/А-2018 від 

27.06.2018 

Про виділення коштів для проведення районного фестивалю хореографічних колективів «Зорепад грацїі та 

краси» 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за липень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. 430/А-2018 

02.07.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

2. 431/А-2018 

02.07.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   



3. 432/А-2018 

16.07.2018 

Про затвердження Порядку здійснення виплат, премій та допомог керівникам Роздільнянської  районної 

державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу». 

  

4. 433/А-2018 

02.07.2018   

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими мають малолітні діти 

  

5. 434/А-2018 

02.07.2018   

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на IІІ квартал 2018 року 

  

6. 435/А-2018 

02.07.2018  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

7. 436/А-2018 

02.07.2018   

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

8. 437/А-2018 

03.07.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

9. 438/А-2018 

03.07.2018     

Про надання дозволу гр. Маркітану П.Ф. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Світанок» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

10. 439/А-2018 

03.07.2018     

Про надання дозволу гр. Дикому М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

11. 440/А-2018 

03.07.2018       

Про надання дозволу гр. Маркітан А.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Світанок» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

12. 441/А-2018 

03.07.2018 

Про виплату премії голові Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.   

13. 442/А-2018 

03.07.2018 

Про виплату надбавки за інтенсивність праці голові Роздільнянської районної державної адміністрації 

Одеської області. 

  

14. 443/А-2018 

04.07.2018   

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2018 року. 

  

15. 444/А-2018 

04.07.2018     

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Лазор Галині Йосипівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

  



населеного пункту). 

16. 445/А-2018 

04.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Лазор Галині Йосипівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

17. 446/А-2018 

04.07.2018       

Про надання гр. Любченку В. В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

18. 447/А-2018 

04.07.2018       

Про надання дозволу гр. Мачулка Н.Р. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Гаївське» на 

території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

19. 448/А-2018 

04.07.2018 

Про вибуття  ***, *** р.н. з прийомної сім‘ї ***   

20. 449/А-2018 

04.07.2018 

Про вибуття  ***, *** р.н. з прийомної сім‘ї ****   

21. 450/А-2018 

02.07.2018  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

22 451/А-2018 

05.07.2018 

Про створення комісії з ліквідації стихійної торгівлі   

23. 452/А-2018 

05.07.2018   

Про затвердження плану заходів на 2018 рік  щодо наповнення місцевих бюджетів району та раціонального 

використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації основних соціально-важливих бюджетних програм 

  

24. 453/А-2018 

06.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Пилипенку Сергію Олексійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

25. 454/А-2018 

06.07.2018     

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Бодян Галині Леонидівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

26. 455/А-2018 

06.07.2018 

Про внесення змін до додатку до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної адміністрації 

від 10 травня 2012 року № 461/А-2012 

  

27. 456/А-2018 Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ Роздільнянська центральна районна лікарня»   



09.07.2018 

28. 457/А-2018 

09.07.2018   

Про збільшення доходної та видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за 

рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

  

29. 458/А-2018 

09.07.2018   

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

30. 459/А-2018 

09.07.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

31. 460/А2018 

09.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Поліщук Людмилі Іванівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Марківської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

32. 461/А-2018 

10.07.2018 

Про вибуття ****, **** р.н. з прийомної сім―ї ****   

33. 462/А-2018 

10.07.2018 

Про припинення опіки над  дитиною-сиротою, ****, **** року народження   

34. 463/А-2018 

11.07.2018 

Про затвердження Положення  про відділ організаційної роботи апарату районної державної адміністрації   

35. 464/А-2018 

11.07.2018 

Про створення комісії по знищенню кутового штампу, печатки архівного відділу районної 

державної  адміністрації із зображенням герба 

  

36. 465/А-2018 

11.07.2018     

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

37. 466/А-2018 

12.07.2018 

Про затвердження положення про відділ управління персоналом апарату Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

38. 467/А-2018 

12.07.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Кучурганській сільській раді Роздільнянського району Одеської 

області 

  

39. 468/А-2018 

12.07.2018 

Про затвердження Положення про апарат Роздільнянської  районної державної адміністрації   

40. 469/А-2018 

12.07.2018 

 Про виділення коштів  з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам району, які 

опинились у скрутних  життєвих обставинах 

  

41. 470/А-2018 

12.07.2018 

Про припинення договору оренди земельної частки (паю)   



42. 471/А-2018 

12.07.2018 

Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв)   

43. 472/А-2018 

12.07.2018 

Про передачу в оренду невитребуваних земельних часток (паїв)   

44. 473/А-2018 

16.07.2018 

Про нагородження грамотами та оголошення подяки районної державної адміністрації   

45. 474/А-2018 

16.07.2018       

 Про надання гр. Думік О.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

46. 475/А-2018 

16.07.2018       

Про надання гр. Гамалеєвій Н.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

Калініна на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

47. 476/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення гр. Рожка Павла Дмитровича з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) 

Роздільнянського району  Одеської області. 

  

48. 477/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення, гр. Колеснікової Галини Дмитрівни з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) 

Роздільнянського району  Одеської області 

  

49. 478/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення, гр. Колеснікова Юрія Миколайовича з ведення фермерського господарства на ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами 

населених пунктів) Роздільнянського району  Одеської області. 

  

50. 479/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення, гр. Рожко Любові Василівни з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) 

Роздільнянського району  Одеської області 

  

51. 480/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення гр. Григор‘євої Віри Дмитрівни з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) 

  



Роздільнянського району  Одеської області 

52. 481/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення, гр. Григор‘єва  Ігоря Петровича з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) 

Роздільнянського району  Одеської області 

  

53. 482/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки, у разі зміни її цільового 

призначення, наданої у спільну сумісну власність гр. Григор‘єву І.П., гр. Григор‘євій О.І. з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єреміївської сільської ради (за межами населених пунктів) Роздільнянського району  Одеської 

області. 

  

54. 483/А-2018 

16.07.2018     

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Жгільову Олександру Георгійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

55. 484/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Опанасюк Валентини Володимирівни  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

56. 485/А-2018 

16.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Васьковської Єлізавети Андріївни  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

57. 486/А-2018 

16.07.2018 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою   

58. 487/А-2018 

16.07.2018   

Про виділення коштів  на реалізацію  регіональної програми забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

  

59. 488/А-2018 

16.07.2018 

Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації   

60. 489/А-2018 

18.07.2018     

Про надання гр. Жилєнковій В.А. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Комуніст»  на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

61. 490/А-2018 Про надання гр. Медвідь І.Д. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення   



18.07.2018       (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

62. 491/А-2018 

18.07.2018       

Про надання громадянам Тулейбичу В.Д., Тулейбичу М.Д. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

63. 492/А-2018 

18.07.2018 

Про затвердження складу експертної комісії  архівного відділу районної державної адміністрації та 

Положення про неї. 

  

64. 493/А-2018 

18.07.2018       

Про надання гр. Шокоту О.А. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього ВАТ «Степовий» на 

території Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

65. 494/А-2018 

18.07.2018       

Про надання гр. Коханевичу С.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту).  

  

66. 495/А-2018 

18.07.2018   

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на серпень 2018 року 

  

67. 496/А-2018 

20.07.2018 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 20 червня 2014 року № 339/А – 2014 

  

68. 497/А-2018 

23.07.2018   

Про надання ****, *** року народження,  статусу дитини-сироти     

69. 498/А-2018 

23.07.2018 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини-сироти         

70. 499/А-2018 

24.07.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв   

71. 500/А-2018 

25.07.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

72. 501/А-2018 

25.07.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)     

73. 502/А-2018 

25.07.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлової квартири, право користування якими 

мають неповнолітня та малолітня діти 

  

74. 503/А-2018 Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право   



25.07.2018 користування якими мають малолітні діти 

75. 504/А-2018 

25.07.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельних ділянок, право 

користування якими мають малолітні діти. 

  

76. 505/А-2018 

25.07.2018 

Про допуск  посадових осіб районної державної адміністрації, які залучаються до    виконання 

мобілізаційних  завдань  з  керівництва контрольно-облікового бюро, карткового та дільничного карткового 

бюро до роботи з документами мобілізаційного характеру з грифом  «Для службового користування»   

  

77. 506/А-2018 

25.07.2018       

Про утворення  робочої групи з обстеження  спеціалізованих  або спеціалізованих металургійних переробних 

підприємств  та їх приймальних пунктів в Роздільнянському районі   на відповідність вимогам  Закону 

України «Про  металобрухт». 

  

78. 507/А-2018 

25.07.2018   

Про створення робочої групи по перевірці свиногосподарств Роздільнянського району щодо дотримання 

вимог біобезпеки африканської чуми свиней 

  

79. 508/А-2018 

25.07.2018 

Про перерозподіл видаткової   частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району  за рахунок 

субвенції з Державного бюджету 

  

80. 509/А-2018 

26.07.2018 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

81. 510/А-2018 

26.07.2018 

Про надання ***,*** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського піклування     

82. 511/А-2018 

26.07.2018 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського піклування        

83. 512/А-2018 

26.07.2018     

Про внесення змін до сертифікату ** № *** від  07 лютого 1997 року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Соколова Якова Васильовича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

84. 513/А-2018 

26.07.2018       

Про внесення змін до сертифікату * № *** від 07 лютого 1997 року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Соколова Якова Васильовича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

85. 514/А-2018 

26.07.2018 

Про створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії Роздільнянській районній державній 

адміністрації. 

  

86. 515/А-2018 

27.07.2018       

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Макаренку Василю Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  



87. 516/А-2018 

27.07.2018       

Про внесення змін до сертифікату ** № *** від 19 січня 1998 року, виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Мацуці Марії Йосипівни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

88. 517/А-2018 

27.07.2018 

Про повернення  з будинку дитини ***, *** року народження   

89. 518/А-2018 

30.07.2018   

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального фонду 

районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

90. 519/А-2018 

30.07.2018   

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

91. 520/А-2018 

30.07.2018       

Про  надання  дозволу  на  розроблення детального плану території для розміщення об'єктів енергетики, які 

виробляють    електричну   енергію   на  земельній ділянці  орієнтованою   площею   29,00 га  на території 

Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

92. 521-А 31.07.2018 Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб 

та молоді з їх числа 

  

93. 522/А-2018 

31.07.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації  за серпень 2018 

року 
  

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. № 523/А-2018 від 

01.08.2018 

Про внесення змін до сертифікату *** від *** року, виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Лакусти Михайла Олексійовича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

2. № 524/А-2018 від 

01.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

3. № 525/А-2018 від 

01.08.2018 

Про підготовку закладів освіти району до початку 2018/2019 навчального року   

4. № 526/А-2018 від Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   



01.08.2018 

5. № 527/А-2018 від 

02.08.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на cерпень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів 

  

6. № 528/А-2018 від 

02.08.2018 

Про затвердження паспортів   

7. № 529/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

8. № 530/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

9. № 531/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

10. № 532/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

11. № 533/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

12. № 534/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

13. № 535/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

14. № 536/А-2018 від 

02.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

15. № 537/А-2018 від 

02.08.2018 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

16. № 538/А-2018 від 

02.08.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 05 липня 

2018 року №452/А-2018 

  

17. № 539/А-2018 від 

02.08.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації № 288/А-2016 від 02.06.2016 

року 

  

18. № 540/А-2018 від 

06.08.2018 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** року народження   

19. № 541/А-2018 від 

06.08.2018 

Про виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 

на 2018-2021 роки 

  



20. № 542/А-2018 від 

06.08.2018 

Про затвердження Регламенту Роздільнянської районної державної адміністрації.   

21. № 543/А-2018 від 

06.08.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Сапеску Ларисі Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Бецилівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

22. № 544/А-2018 від 

06.08.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

23. № 545/А-2018 від 

07.08.2018 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини ***, *** року народження   

24. № 546/А-2018 від 

07.08.2018 

Про затвердження складу громадської ради при Роздільнянській районній державній адміністрації.   

25. № 547/А-2018 від 

08.08.2018 

Про перерозподіл видаткової  частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

26. № 548/А-2018 від 

08.08.2018 

Про затвердження плану заходів з підготовки і відзначення в Роздільнянському районі Дня Державного 

прапору України, 27-ї річниці незалежності України та 100-річчя відродження української державності 

  

27. № 549/А-2018 від 

08.08.2018 

Про затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту  Роздільнянської районної державної 

адміністрації. 

  

28. № 550/А-2018 від 

08.08.2018 

Про затвердження заходів з відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя випуску перших поштових 

марок України на 2018 рік. 

  

29. № 551/А-2018 від 

08.08.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі теплозабезпечення 

населення та енергоефективності     Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки 

  

30. № 552/А-2018 від 

10.08.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

31. № 553/А-2018 від 

10.08.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Жакот Марії Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області  (за 

межами населеного пункту). 

  

32. № 554/А-2018 від 

13.08.2018 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації   

33. № 555/А-2018 від 

13.08.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі теплозабезпечення 

населення та енергоефективності      Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки 

  

34. № 556/А-2018 від Про надання дозволу гр. Шаповал М.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо   



13.08.2018 встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «ім. 

Шевченка» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

35. № 557/А-2018 від 

13.08.2018 

Про внесення змін до розпорядження Роздільнянської районної державної адміністрації від 21 грудня 2017 

року № 827/А-2017. 

  

36. № 558/А-2018 від 

13.08.2018 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

37. № 559/А-2018 від 

13.08.2018 

Про  створення комісії для проведення спільних перевірок об‘єктів водопостачання.   

38. № 560/А-2018 від 

14.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

39. № 561/А-2018 від 

14.08.2018 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих  місцях 24 - 26 серпня 2018 року. 

  

40. № 562/А-2018 від 

14.08.2018 

Про поповнення прийомної сім‘ї ***дитиною, позбавленою батьківського піклування   

41. № 563/А-2018 від 

14.08.2018 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ****, *** року народження   

42. № 564/А-2018 від 

15.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

43. № 565/А-2018 від 

16.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

44. № 566/А-2018 від 

16.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

45. № 567/А-2018 від 

16.08.2018 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

46. № 568/А-2018 від 

16.08.2018 

Про надання ***, ***року народження, статусу дитини-сироти   

47. № 569/А-2018 від 

16.08.2018 

ДСК   

48. № 570/А-2018 від 

16.08.2018 

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до спеціального 

фонду  районного бюджету  відділу освіти       Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

49. № 571/А-2018 від Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до   



16.08.2018 спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти  Роздільнянської районної державної адміністрації 

50. № 572/А-2018 від 

16.08.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів  інших бюджетів на 

виконання  інвестиційних проектів відділу освіти      Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

51. № 573/А-2018 від 

20.08.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ***  від  *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Михайлової Лідії Семенівни, на право на земельну частку (пай), який перебував у 

колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

52. № 574/А-2018 від 

20.08.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії *** від *** року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Густ Павлини Вікентіївни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

53. № 575/А-2018 від 

20.08.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії *** від ***року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Густ Катерини Григорівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

54. № 576/А-2018 від 

20.08.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Любченку Віктору Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

55. № 577/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання гр. Лакусті В.М. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

56. № 578/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання гр. Зубаль Н.І. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка 

на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

57. № 579/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання дозволу гр. Леонтьєвій О.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

58. № 580/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання дозволу гр. Бевза О.Д.  на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Перемога» на 

  



території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

59. № 581/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання гр. Кучеренко М.З. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Комуніст»  на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

60. № 582/А-2018 від 

20.08.2018 

Про надання дозволу гр. Маслову В.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

61. № 583/А-2018 від 

20.08.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Жакот Марії Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

62. № 584/А-2018 від 

20.08.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 06 

лютого  2018 року № 88/А-2018. 

  

63. № 585/А-2018 від 

20.08.2018 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

  

64. № 586/А-2018 від 

20.08.2018 

Про створення тимчасової комісії щодо виключення з обліку захисних споруд,  поставлених на облік з 

порушеннями 

  

65. № 587/А-2018 від 

21.08.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

66. № 588/А-2018 від 

21.08.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Єремєєвої Т.А. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

67. № 589/А-2018 від 

21.08.2018 

Про надання дозволу гр. Бичковій С.Р.  на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

68. № 590/А-2018 від 

22.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

69. № 591/А-2018 від Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   



22.08.2018 

70. № 592/А-2018 від 

22.08.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   

71. № 593/А-2018 від 

27.08.2018 

Про визначення предмету закупівлі житла для діткй-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

та молоді з їх числа 

  

72. № 594/А-2018 від 

27.08.2018 

Про надання гр. Жакоту В.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього ВАТ 

«Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

73. № 595/А-2018 від 

27.08.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   

74. № 596/А-2018 від 

28.08.2018 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації.   

75. № 597/А-2018 від 

28.08.2018 

Про розподіл обов‘язків між головою, першим заступником та заступником голови Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

  

76. № 598/А-2018 від 

28.08.2018 

Про затвердження акту з визначення розміру збитків   

77. № 599/А-2018 від 

28.08.2018 

Про  проведення у 2018 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту   

78. № 600/А-2018 від 

28.08.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету  Роздільнянській районній державній адміністрації  по 

Програмі розвитку  малого та середнього  підприємництва  в Роздільнянському районі  на 2017-2020 роки. 

  

79. № 601/А-2018 від 

28.08.2018 

Про використання запасів районного матеріального резерву   

80. № 602/А-2018 від 

29.08.2018 

Про влаштування *** року народження, під піклування ****   

81. № 603/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку право користування яким 

мають малолітні діти 

  

82. № 604/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири право користування якою 

мають малолітні діти 

  

83. № 605/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на розірвання договору довічного утримання, предметом якого є житловий будинок, в 

якому зареєстрована малолітня дитина 

  

84. № 606/А-2018 від Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири право користування якою має   



29.08.2018 малолітня дитина 

85. № 607/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку право користування якою 

мають малолітні діти 

  

86. № 608/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на вчинення переоформлення та відчудження транспортного засобу, 1/6 частина якого 

належить малолітній дитині 

  

87. № 609/А-2018 від 

29.08.2018 

Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу житлової квартири на ім‘я малолітньої дитини 

та надання дозволу на підписання у зв‘язку з цим відповідних цивільно-правових угод та документів від її 

імені 

  

88. № 610/А-2018 від 

29.08.2018 

Про встановлення часу побачень та спілкування ***  та *** з дитиною, ***, 09.11.2012 р.н.   

89. № 611/А-2018 від 

29.08.2018 

Про визначення місця проживання дітей, ***, *** р.н., ***, *** р.н.   

90. № 612/А-2018 від 

29.08.2018 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н   

91. № 613/А-2018 від 

29.08.2018 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н.   

92. № 614/А-2018 від 

29.08.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на вересень 2018 року за 

рахунок  делегованих коштів. 

  

93. № 615/А-2018 від 

29.08.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення  заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на вересень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

94. № 616/А-2018 від 

30.08.2018 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки заплановані на вересень 2018 року 

  

95. №617/А-2018 від 

30.08.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження 1/3 частини житлової квартири право 

користування якою має малолітня дитина 

  

96. № 618/А-2018 від 

30.08.2018 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових формувань громадян 

України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2018 року та заходи щодо його забезпечення 

  

97. №619/А-2018 від 

31.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

98. №620/А-2018 від 

31.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   



99. №621/А-2018 від 

31.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

100. №622/А-2018 від 

31.08.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв)   

101. №623/А-2018 від 

31.08.2018 

Про участь збірної команди державних службовців Роздільнянського району   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2018 

року 
 

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1. 624/А-2018 

03.09.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів 

  

2. 625/А-2018 

03.09.2018 

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку КЗ Роздільнянська  центральна районна лікарня».   

3. 626/А-2018 

03.09.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 03 

січня  2018 року № 5/А-2018. 

  

4. 627/А-2018 

03.09.2018 

      

Про внесення змін до сертифікату серії *** № *** від *** року, виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Скріпніка Афанасія Пилиповича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП    ім. Фрунзе на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

5. 628/А-2018 

03.09.2018 

      

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Путілову Віктору Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

6. 629/А-2018 

04.09.2018 

    

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі команди 

КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  07-09.09.2018 року. 

  

7. 630/А-2018 

04.09.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії *** № *** виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‘я Мельниченко Любов Федорівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

  



      колективній власності КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів). 

8. 631/А-2018 

04.09.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має неповнолітня дитина   

  

9. 632/А-2018 

06.09.2018 

      

Про надання громадянкам Мезецькій Ж.П., Шкуріній Н.П. дозволу  на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

10. 633/А-2018 

06.09.2018 

      

Про надання громадянкам Мороз І.П., Мороз Л.П. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Костянтинівське» на території Марківської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

11. 634/А-2018 

06.09.2018 

      

Про надання дозволу гр. Кіфа С.М.  на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього АСТ «Україна» на 

території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

  

12. 635/А-2018 

06.09.2018 

  

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** року народження   

13. 636/А-2018 

06.09.2018 

      

Про утворення комісії з питань дотримання законодавства  про  працю  щодо легалізації 

зайнятості      населення,  забезпечення виплати  заробітної  плати та забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці і дотримання норм законодавства  в частині мінімальної 

заробітної плати. 

  

14. 637/А-2018 

06.09.2018 

Про вибуття ***, *** року народження, з прийомної сім‘ї ***   

15. 638/А-2018 

06.09.2018 

  

Про затвердження графіка особистого прийом громадян керівництвом Роздільнянської районної державної 

адміністрації на 2018 рік. 

  

16. 639/А-2018 

07.09.2018 

    

Про надання гр. Моцману О.М. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Котовського на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

17. 640/А-2018 Про надання гр. Зінченку В.С. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо   



07.09.2018 

    

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. 

Котовського на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

18. 641/А-2018 

07.09.2018 

      

Про надання громадянам Голубчиковій О.М., Мезецькому В.М. дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

19. 642/А-2018 

07.09.2018 

    

Про надання гр. Байдану Б.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього   ТОВ «Зоря» на території 

Бецилівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

20. 643/А-2018 

07.09.2018 

Про створення спеціалізованої комунально-технічної служби цивільної оборони Роздільнянського району   

21. 644/А-2018 

07.09.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду бюджету Роздільнянського району за рахунок 

субвенції з Державного бюджету. 

  

22. 645/А-2018 

07.09.2018 

Про створення   спеціалізованої служби матеріального забезпечення цивільного захисту Роздільнянського 

району. 

  

23. 646/А-2018 

10.09.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету  розвитку за рахунок передачі  з загального  до спеціального 

фонду районного бюджету  відділу освіти      Роздільнянської районної державної адміністрації  на 

забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної  середньої освіти "Нова українська школа". 

  

24. 647/А-2018 

10.09.2018  

  

Про виділення коштів  на реалізацію  регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

  

25. 648/А-2018 

10.09.2018 

    

Про виділення коштів для участі команди Болгарської ЗОШ І-ІІІ ступенів у фінальних змаганнях 

Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт», який 

відбудеться з 24 по 27 вересня в дитячому лікувально-оздоровчому комплексі «Сокіл», Галицького району, 

Івано-Франківської області. 

  

26. 649/А-2018 

12.09.2018 

Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації №618/А-2018 від 30.08.2018 року.   

27. 650/А-2018 

12.09.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

на забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". 

  

28. 651/А-2018 

12.09.2018 

Про створення спеціалізованої служби транспортного забезпечення.   

29. 652/А-2018 Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   



12.09.2018 

30. 653/А-2018 

12.09.2018 

  

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 грудня 2017року 

№809/А-2017 «Про створення комісії з перевірки секретних документів у Роздільнянській районній 

державній адміністрації». 

  

31. 654/А-2018 

12.09.2018 

  

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 листопада 2017року 

№702/А-2017 «Про створення експертної комісії з проведення експертизи  цінності секретних документів у 

Роздільнянській районній державній адміністрації». 

  

32. 655/А-2018 

12.09.2018 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.11.2017 року №703/А-

2017. 

  

33. 656/А-2018 

12.09.2018 

Про виділення коштів для  участі переможців обласного етапу фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 

здоров`я» у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського фестивалю, який відбудеться 18-20 вересня  2018 року 

на базі  ДПУ МДЦ «Артек» у м. Київ. 

  

34. 657/А-2018 

12.09.2018 

  

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

  

35. 658/А-2018 

13.09.2018 

    

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі  команди 

КЗ  «Роздільнянська ДЮСШ» у спортивно-масових заходах, запланованих на  16-22.09.2018 року 

  

36. 659/А-2018 

13.09.2018 

  

Про    внесення змін   до     додатку   1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 02.02.2016 

року №48/А-2016. 

  

37. 660/А-2018 

14.09.2018 

  

Про надання гр. Вершиніну О.І. дозволу  на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

38. 661/А-2018 

14.09.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв).   

39. 662/А-2018 

14.09.2018 

Про  затвердження паспортів.   

40. 663/А-2018 

17.09.2018 

Про створення  технічної спеціалізованої служби цивільного захисту Роздільнянського району.   

41. 664/А-2018 

17.09.2018 

Про створення   спеціалізовану службу цивільного захисту із захисту сільськогосподарських тварин і рослин 

Роздільнянського району. 

  



  

42. 665/А-2018 

17.09.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Бондаренку В.М., Марченко Л. Г. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Лиманської селищної ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

43. 666/А-2018 

17.09.2018 

Про створення  спеціалізованої служби торгівлі та харчування  цивільного захисту Роздільнянського району   

44. 667/А-2018 

18.09.2018 

    

Про виділення коштів з загального фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації  на виконання виконавчого листа Роздільнянського районного суду Одеській області 

про стягнення коштів на користь Пастухова Станіслава Петровича. 

  

45. 668/А-2018 

18.09.2018 

  

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на ІV квартал 2018 року. 

  

46. 669/А-2018 

18.09.2018  

  

Про проведення  в Роздільнянському районі диспансеризації юнаків і дівчат 2002, 2003, 2004 років 

народження  у 2018 році. 

  

47. 670/А-2018 

18.09.2018 

Про затвердження плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІV квартал 2018 року   

48. 671/А-2018 

18.09.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

49. 672/А-2018 

18.09.2018 

Про  затвердження паспортів   

50. 673/А-2018 

20.09.2018 

    

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської             районної державної  адміністрації для участі 

команди      КЗ  «Роздільнянська    ДЮСШ»  у спортивно-масових заходах, запланованих на  22.09.2018 року. 

  

51. 674/А-2018 

20.09.2018 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації   

52. 675/А-2018 

20.09.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   

53. 676/А-2018 

20.09.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації  на забезпечення  якісної, сучасної та доступної загальної  середньої освіти "Нова українська 

школа" 

  



54. 677/А-2018 

20.09.2018 

  

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної державної адміністрації від 

05.12.2016 року №637/А-2016. 

  

55. 678/А-2018 

20.09.2018 

Про проведення командно- штабного навчання з територіальної оборони в Роздільнянському районі.   

56. 679/А-2018 

20.09.2018 

    

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Фесенку С.А., Фесенку В.А., гр. Могурян А.А. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

57. 680/А-2018 

20.09.2018 

    

Про внесення змін до сертифікату серії *** № ***від *** *** року, виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Стефанюка Пилипа Мефодійовича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

58. 681/А-2018 

20.09.2018 

    

Про внесення змін до сертифікату серії *** № *** від *** року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Грицюка Михайла Федоровича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

59. 682/А-2018 

20.09.2018 

    

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Фесенку С.А., Фесенку В.А., гр. Могурян А.А. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

60. 683/А-2018 

20.09.2018 

  

Про внесення змін до сертифікату серії *** № *** від *** року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‘я Гетьмана Віктора Гавриловича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

61. 684/А-2018 

20.09.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі « 

Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та сприяння соціально – 

економічного розвитку Роздільнянського району на 2018 рік». 

  

62. 685/А-2018 

21.09.2018 

Про затвердження Положення про  архівний відділ районної державної адміністрації.   

63. 686/А-2018 

21.09.2018 

    

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації для участі  школярів у обласній 

спартакіаді  учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в І півріччі 2018/2019 н.р. 

  



64. 687/А-2018 

21.09.2018  

  

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги учасникам 

антитерористичної операції. 

  

65. 688/А-2018 

21.09.2018  

  

Про виділення коштів з  районного бюджету для надання  цільової адресної допомоги громадянам 

району,   які    опинились у скрутних   життєвих обставинах. 

  

66. 689/А-2018 

21.09.2018 

    

Про виділення    коштів  з  районного бюджету       для      надання       цільової адресної допомоги    інваліду 

війни І групи, партизану – підпільнику, Нерознак Івану Васильовичу з нагоди відзначення Дня партизанської 

слави в Україні. 

  

67. 690/А-2018 

25.09.2018 

  

Про надання гр. Сапеску Л.М. дозволу  на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

68. 691/А-2018 

25.09.2018 

  

Про надання гр. Ліщенку С.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього ВАТ 

«Петроєвдокиївський»  на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

  

69. 692/А-2018 

25.09.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі теплозабезпечення 

населення та енергоефективності Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки. 

  

70. 693/А-2018 

26.09.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з загального фонду до 

спеціального фонду Роздільнянській районній раді. 

  

71. 694/А-2018 

26.09.2018 

Про влаштування ***,*** року народження, під опіку ***   

72. 695/А-2018 

26.09.2018 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ***   

73. 696/А-2018 

26.09.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

74. 697/А-2018 

26.09.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має малолітня дитина 

  

75. 698/А-2018 

27.09.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   



76. №699/А-2018 від 

27.09.2018 

Про проведення оцінювання результатів службової діяльності начальників структурних підрозділів зі 

статусом юридичної особи публічного права Роздільнянської районної державної адміністрації, які займають 

посади державної служби категорії «Б» у 2018 році 

  

77. 700/А-2018 

27.09.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації.   

78. 701/А-2018 

27.09.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Леонтьєвій О.О. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

79. 702/А-2018 

27.09.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Портній Альоні Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

80. 703/А-2018 

27.09.2018 

    

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Путілову Миколі Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

81. 704/А-2018 

27.09.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Шаповал Марині Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

82. 705/А-2018 

27.09.2018 

      

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мезецькій Ж.П., Шкуріній Н.П. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

83. 706/А-2018 

27.09.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мачулка Н.Р. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  

84. 707/А-2018 

28.09.2018 

    

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Браніштової А.В. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  



85. 708/А-2018 

28.09.2018 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлового будинку та земельної ділянки, право 

користування якими має неповнолітня дитина 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2018 

року 
 

№ Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

  868/А-2018 

03.12.2018 

Про перерозподіл видаткової частини  загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з 

Державного бюджету. 

  

  869/А-2018 

03.12.2018 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 

осіб та молоді з їх числа 

  

  870/А-2018 

03.12.2018 

Про затвердження паспортів   

  871/А-2018 

03.12.2018 

Про затвердження результатів оцінювання службової діяльності начальників структурних підрозділів зі 

статусом юридичної особи публічного права Роздільнянської районної державної адміністрації, які 

займають посади державної служби категорії «Б» у 2018 році 

  

  872/А-2018 

04.12.2018 

    

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації  від 25 травня 2016 року 

№265/А-2016 «Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Роздільнянської районної державної адміністрації ». 

  

  873/А-2018 

05.12.2018 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

  874/А-2018 

05.12.2018 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на грудень 2018 року . 

  

  875/А-2018 

05.12.2018  

  

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

«Цивільний захист пожежної та техногенної безпеки Роздільнянського району». 

  

  876/А-2018 

05.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

« Взаємодія органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та сприяння соціально – 

економічного розвитку Роздільнянського району на 2018 рік». 

  

  877/А-2018 Про перерозподіл коштів резервного фонду районного бюджету.   



05.12.2018 

  878/А-2018 

05.12.2018  

  

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації на придбання нагород для 

нагородження переможців  у фіналі обласної спартакіади з гандболу. 

  

  879/А-2018 

05.12.2018 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на грудень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

  880/А-2018 

05.12.2018 

  

Про здійснення заходів щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті 

праці,  підвищення  рівня заробітної плати. 

  

  881/А-2018 

06.12.2018  

  

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку. 

  

  882/А-2018 

06.12.2018 

  

Про затвердження графіка звітування голів виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад району 

про здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади  на 2019 рік. 

  

  883/А-2018 

06.12.2018 

  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

  884/А-2018 

06.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету для участі  дітей Роздільнянського району в обласному 

святковому заході, який відбудеться у дельфінарії «Немо». 

  

  885/А-2018 

07.12.2018 

Про передачу в оренду не витребуваних земельних часток (паїв   

  886/А-2018 

07.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) у спільну часткову власність гр. Тулейбичу Володимиру Дмитровичу та гр. 

Тулейбичу Миколі Дмитровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  887/А-2018 

07.12.2018 

    

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної  адміністрації для участі учнів в 

ІІІ (обласному) етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який відбудеться 

15 грудня 2018 року в м. Одеса. 

  

  888/А-2018 

10.12.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету. 

  



  

  889/А-2018 

07.12.2018 

  

Про  районну комісію з питань евакуації.   

  890/А-2018 

10.12.2018 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090305 від 29 березня 1997 року  виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я Моторна Пелагія Кирилівна на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності  КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  

  891/А-2018 

10.12.2018 

  

Про внесення доповнень до додатку розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2016 

року №637/А-2016. 

  

  892/А-2018 

10.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  893/А-2018 

10.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі залишку коштів освітньої 

субвенції  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  894/А-2018 

11.12.2018 

  

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження   

  895/А-2018 

11.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  896/А-2018 

11.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Пилипенку Олексію Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  897/А-2018 

11.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Пилипенко Ользі Дмитрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  898/А-2018 

11.12.2018 

Про заходи щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від незаконного вирубування у 

передноворічний період 2018 року. 

  



  

  899/А-2018 

11.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ «Роздільнянська центральна районна лікарня».   

  900/А-2018 

11.12.2018 

    

Про виділення коштів Роздільнянській міській раді з районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 

  

  901/А-2018 

11.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету  Степовій сільській раді. 

  

  902/А-2018 

11.12.2018 

  

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  903/А-2018 

11.12.2018 

      

Про надання гр. Андрейку Р.М. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього   КСП ім. 

Т.Г. Шевченка  на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

  904/А-2018 

11.12.2018 

  

Про надання гр. Кондрашовій А.М. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

  

  905/А-2018 

11.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мороз Л.П., гр Мороз І.П. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Марківської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  906/А-2018 

12.12.2018 

  

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти   

  907/А-2018 

12.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації. 

  

  908/А-2018 Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до   



12.12.2018 

  

спеціального фонду районного бюджету Бецилівській сільській раді. 

  909/А-2018 

12.12.2018 

  

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих  місцях 23 – 25, 30, 31 грудня 2018 року та 01, 05-07 січня 2019 року. 

  

  910/А-2018 

12.12.2018 

  

Про внесення змін до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 12 

жовтня  2018 року № 741/А-2018. 

  

  911/А-2018 

12.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по Програмі 

розвитку малого та середнього підприємництва в Роздільнянському районі на 2017-2020 роки. 

  

  912/А-2018 

13.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній державній адміністрації по програмі 

«Цивільний захист пожежної та техногенної  безпеки Роздільнянського району». 

  

  913/А-2018 

17.12.2018 

  

Про влаштування ***, **** року  народження, під опіку ***   

  914/А-2018 

17.12.2018 

  

Про влаштування ***, *** року народження, під піклування ***   

  915/А-2018 

17.12.2018 

  

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку ****   

  916/А-2018 

17.12.2018 

  

Про поповнення прийомної сім‘ї **** та ***, дитиною, позбавленою батьківського піклування   

  917/А-2018 

17.12.2018 

  

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження житлової квартири, належної малолітній дитині 

та надання дозволу на набуття частини житлового будинку та  частини земельної ділянки на ім‘я 

малолітньої дитини та підписання в зв‘язку з цим всіх необхідних документів від його імені 

  

  

  918/А-2018 

17.12.2018 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження 1/2 частини житлового будинку, право 

користування яким мають малолітні діти 

  



  919/А-2018 

17.12.2018 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження 2/3 частини житлової квартири, право 

користування 1/3 частиною якої мають неповнолітня та  малолітні діти 

  

  920/А-2018 

17.12.2018 

  

Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки, належної малолітній дитині та 

надання дозволу на підписання у зв‘язку з цим всіх відповідних цивільно-правових угод та документів від її 

імені 

  

  921/А-2018 

17.12.2018 

  

Про надання ***,*** року народження, повної цивільної дієздатності   

  922/А-2018 

17.12.2018 

  

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Проrрами розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017- 2021 роки» запланованих на rрудень 2018 року. 

  

  923/А-2018 

17.12.2018 

  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

  924/А-2018 

17.12.2018  

  

Про виділення коштів з районного бюджету за рахунок коштів іншої субвенції.   

  925/А-2018 

17.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Сапеску Ларисі Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  926/А-2018 

17.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Байдану Борису Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Бецилівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  927/А-2018 

17.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Коліщаку Михайлу Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  928/А-2018 

17.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Жакоту Валерію Валентиновичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

  



району  Одеської області (за межами населеного пункту). Опубліковано 

  929/А-2018 

17.12.2018 

  

Про приписку громадян 2002 року народження до призовної дільниці  у січні - березні 2018 року і заходах 

щодо її якісного   проведення 

  

  930/А-2018 

17.12.2018 

  

Про затвердження графіка чергування керівного складу органів управління цивільного захисту на 

робочих  місцях 23 – 25 грудня 2018 року. 

  

  931/А-2018 

17.12.2018 

  

Про проведення ІІІ районного фестивалю  вертепів та колядницьких колективів «З Різдвом Христовим!».   

  932/А-2018 

18.12.2018 

    

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на грудень 2018 року за 

рахунок делегованих коштів. 

  

  933/А-2018 

18.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  934/А-2018 

18.12.2018 

  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

  935/А-2018 

18.12.2018 

  

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** року народження   

  936/А-2018 

19.12.2018 

  

Про припинення піклування над ***, *** року народження   

  937/А-2018 

19.12.2018 

  

Про збільшення доходної та видаткової частини бюджету Роздільнянського району в частині 

міжбюджетних трансфертів. 

  

  938/А-2018 

19.12.2018 

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів Роздільнянській     районній державній адміністрації по програмі «З утворення 

(оновлення)      містобудівної документації територій та містобудівного кадастру 

Роздільнянського      району на 2018-2019 роки 

  

  939/А-2018 Про затвердження паспортів   



19.12.2018 

  940/А-2018 

20.12.2018 

    

Про виділення коштів з районного  бюджету розвитку за рахунок коштів обласного бюджету на виконання 

інвестиційних проектів. 

  

  941/А-2018 

20.12.2018 

Про виплату матеріальної допомоги для вирішення  соціально-побутових питань голові Роздільнянської 

районної державної адміністрації Бараненко Н.В. 

  

  942/А-2018 

20.12.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) гр. Стусяку Дмитру Онуфрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області 

  

  943/А-2018 

20.12.2018 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі  (на місцевості) у спільну часткову власність гр. Попову Дмитру Григоровичу та гр. 

Поповій Дар‘ї Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Кошарської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

  

  944/А-2018 

20.12.2018 

  

Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки, належної малолітгній дитині та 

надання дозволу на підписання у зв‘язку з цим всіх відповідних цивільно-правових угод та документів від її 

імені 

  

  945/А-2018 

20.12.2018 

  

Про преміювання заступника голови районної державної адміністрації.   

  946/А-2018 

22.12.2018 

Про виділення  коштів Лиманській селищній раді з районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проектні,  будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

  

  947/А-2018 

22.12.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( намісцевості) гр.. Кіфі Світлані Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області ( за межами населеного пункту) 

  

  948/А-2018 

22.12.2018 

      

Про надання дозволу гр. Маслову І.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП Ім. 

Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту).. 

  

  949/А-2018 Про надання дозволу гр. Степаненку Ю.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо   



22.12.2018 

    

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП Ім. 

Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  950/А-2018 

26.12.2018 

Про організацію громадських робіт на підприємствах, в установах, організаціях Роздільнянського району 

на 2019 рік 

  

  951/А-2018 

26.12.2018 

Про виділення коштів на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

  

  952/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних 

підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування Роздільнянського 

району у 2019 році 

  

  953/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на І квартал 2019 року 

  

  954/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом Роздільнянської районної 

державної адміністрації на 2019 рік 

  

  955/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка семінарів- навчань з головами органів місцевого самоврядування та керівниками 

структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян 

на 2019 рік 

  

  956/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка проведення «прямих телефонних ліній» керівниками структурних підрозділів 

Роздільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік 

  

\ 957/А-2018 

26.12.2018 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та органах місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2019 році 

  

  958/А-2018 

26.12.2018 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального фонду до 

спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  959/А-2018 

27.12.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177712 від 16 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім.‘я Гамар Ганна Харитонівна на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області ( за межами населеного пунктів) 

  

  960/А-2018 

27.12.2018 

Про надання дозволу гр.. Южиці Павлу Петровичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) із земель колишнього 

КСП «Дружба» на території Виноградарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ( за 

межами населеного пункту) 

  

  961/А-2018 

27.12.2018 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226652 від 20 серпня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‘я  Жиленков Іван Панасович на право на земельну частку (пай), 

  



яка перебувала у колективній власності КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області ( за межами населених пунктів) 

  962/А-2018 

27.12.2018 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) гр.. Сухомлин Надії Петрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області ( за межами населеного пункту) 

  

  963/А-2018 

27.12.2018 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів 

Роздільнянської районної державної адміністрації на 2019 рік 

  

  964/А-2018 

27.12.2018 

Про внесення змін до Розпорядження голови районної державної  адміністрації   від  13 литопада 2018 року 

№819/А-2018  «Про виділення коштів відділу освіти  Роздільнянської   районної державної  адміністрації 

для участі команди в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім», який відбудеться 

16 листопада 2018 року в м. Одеса  » 

  

  

  965/А-2018 

27.12.2018 

Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації  № 808/А-2018 від 

08.11.2018 

  

  

  966/А-2018 

28.12.2018 

Про затвердження складу та Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян 

при Роздільнянській районній державній адміністрації 

  

  967/А-2018 

29.12.2018 

Про затвердження плану роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на І квартал 2019 року   

  968/А-2018 

29.12.2018 

Про перерозподіл планових призначень доходної частини загального фонду за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету 

  

  

\696 969/А-2018 

29.12.2018 

Про затвердження графіка чергових щорічних відпусток працівників районної державної адміністрації на 

2019 рік 

  

 

  



Перелік розпоряджень в.о. голови районної державної адміністрації за січень 2017 року 

 
№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 1/А-2017 

від 03.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Зеленюк Ользі Володимирівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Кам‘янської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 2/А-2017 

від 03.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Михник Богдану Миколайовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 3/А-2017 

від 03.01.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 739658  від  31 травня 2002 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Зарочинцевої Варвари 

Семенівни, на право на земельну частку (пай), який перебував у колективній власності ВАТ 

імені Карла Маркса на території Лиманської селищної ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 4/А-2017 

від 03.01.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090276 від 15 квітня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Бодаревої Тетяни Іванівни на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Перемога» на 

території  Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 5/А-2017 

від 03.01.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090275 від 15 квітня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Сакара Івана Несторовича на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Перемога» на 

території  Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 6/А-2017 

від 03.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Ільченку Володимиру Івановичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Гаївської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 7/А-2017 

від 03.01.2017 

Про створення комісії для перевірки документів із грифом «Для службового користування», 

взятих на облік в Роздільнянській районній державній адміністрації за 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 8/А-2017 

від 03.01.2017 

Про стан військового обліку і бронювання військовозобов‘язаних, призовників 

(транспортних засобів) на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах і 

органах місцевого самоврядування Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 9/А-2017 

від 04.01.2017 

Про внесення змін до додатку до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 13 жовтня 2004 року № 604/А-04 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 10/А-2017 

від 04.01.2017 

Про надання дозволу гр. Терзі М.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП   «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 11/А-2017 

від 04.01.2017 

Про надання дозволу гр. Скляренко Г.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП      «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 12/А-2017 

від 11.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Покинь-Бороді Світлані Олександрівні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Степової сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 13/А-2017 

від 12.01.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду головного спеціаліста відділу освіти районної 

державної адміністрації, провідного спеціаліста відділу фінансово-господарського 

забезпечення апарату районної державної адміністрації, спеціаліста сектору містобудування 

та архітектури районної державної адміністрації, головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 14/А-2017 

від 12.01.2017 

Про зняття статусу дитини-сироти *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 15/А-2017 

від 12.01.2017 

Про зняття статусу дитини-сироти з *** року народження        текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 16/А-2017 

від 12.01.2017 

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації для участі 

переможців в ІІІ етапі Всекраїнських учнівських олімпіад учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 17/А-2017 

від 12.01.2017 

Про призначення  відповідальних осіб за виконання функцій служби охорони праці у 

структурних підрозділах районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 18/А-2017 

від 13.01.2017 

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації для участі  школярів 

у обласній спартакіаді  учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в ІІ півріччі 

2016/2017 н. р. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 19/А-2017 

від 13.01.2017 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр        забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі  команди Роздільнянської 

ДЮСШ  у  Чемпіонаті України з волейболу пляжного серед юнаків до 17 років,  який 

відбудеться  18-21.01.2017р.у м.Нова Каховка 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 20/А-2017 

від 16.01.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання договорів 

дарування житлового будинку та земельної ділянки,де зареєстровані та проживають 

малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 22/А-2017 

від 16.01.2017 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших 

фінансових  і  розпорядчих документів  управління  розвитку  та  інвестицій Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 23/А-2017 

від 17.01.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на 

січень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 24/А-2017 

від 17.01.2017 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр  забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ 

для  участі  команди  Роздільнянської  ДЮСШ  у  Чемпіонаті України з легкої  атлетики 

серед юнаків 2000р.н.,  який відбудеться  29.01 - 01.02.2017р.у  м.Запоріжжя     

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 25/А-2017 

від 18.01.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171820 від 10 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Тарануца Клавдії Миколаївни 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» 

на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 26/А-2017 

від 18.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Музики Любові Олександрівни для 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Лиманської селищної 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

контролю 

  № 27/А-2017 

від 18.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Хлєбнікової Тетяни Миколаївни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Лиманської селищної 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 28/А-2017 

від 18.01.2017 

Про відзначення у 2017 році Дня Соборності України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 29/А-2017 

від 18.01.2017 

Про затвердження паспортів бюджетних програм текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 30/А-2017 

від 23.01.2017 

Про надання *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського піклування текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 31/А-2017 

від 23.01.2017 

Про надання*** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського піклування текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 32/А-2017 

від 23.01.2017 

Про надання ***року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 33/А-2017 

від 23.01.2017 

Про надання дозволу гр. Скляренко Г.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП      «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 34/А-2017 

від 23.01.2017 

Про визначення відповідальних   осіб, на яких покладено обов‘язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підписуу Роздільнянській  районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 35/А-2017 

від 24.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Камінського Валерія Володимировича 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 36/А-2017 Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226447 від 17 серпня 1997 року виданого текстовий Відділ загального 



від 24.01.2017 Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Руппи Феодосія Григоровича 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП «Зоря» на 

території Бецилівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 37/А-2017 

від 24.01.2017 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр  забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ 

для  участі  команди  Роздільнянської  ДЮСШ  у  Чемпіонаті Одеської області з дзюдо серед 

юнаків та дівчат до 18 років ( 2000-2002 р.н.),  який  відбудеться  29.01.2017р.у  м.Одеса     

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 38/А-2017 

від 24.01.2017 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі   переможців районного етапу у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

України, який відбудеться 27-28 січня  2017 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 39/А-2017 

від 26.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Бондаренко Тетяні Петрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території  Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 40/А-2017 

від 27.01.2017 

Про надання дозволу гр. Богдан Т.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 41/А-2017 

від 27.01.2017 

Про надання дозволу гр. Кушніру В.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 42/А-2017 

від 27.01.2017 

Про надання дозволу гр. Бучку М.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 43/А-2017 

від 27.01.2017 

Про надання дозволу гр. Бучку М.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП  ім. Котовського на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 44/А-2017 Про   виплату премії працівникам районної державної адміністрації  текстовий Відділ загального 



від 27.01.2017 документ діловодства та 

контролю 

  № 45/А-2017 

від 30.01.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Хазовій Ганні Юріївні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території  Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 46/А-2017 

від 31.01.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду завідувача сектору містобудування та 

архітектури-головного архітектора районної державної адміністрації, тимчасово вакантну 

посаду головного спеціаліста сектору комунікацій з громадськістю апарату районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 47/А-2017 

від 31.01.2017 

Про створення експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів у 

Роздільнянській районній державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 48/А-2017 

від 31.01.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з  *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації за лютий 2017 

року 

 
№п

/п 

Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 49/А-2017 

від 01.02.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 22.11.2016 року № 616/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 50/А-2017 

від 02.02.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Івасьовій Галині 

Григорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)     

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 51/А-2017 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення текстовий Відділ 



від 02.02.2017 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Терзі Миколі 

Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

документ загального діловодства 

та контролю 

  № 52/А-2017 

від 02.02.2017 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр  забезпечення 

та  обслуговування закладів  і установ освіти‖  для   участі команди ЦТДУМ у 

обласному етапі Всеукраїнських відкритих   змагань учнівської  молоді  з 

авіамодельного спорту ( мікромоделі та найпростіші), який відбудеться 05.02.2017 

року  у м.Одеса  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 53/А-2017 

від 03.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ «Роздільнянська центральна 

районна лікарня» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 54/А-2017 

від 03.02.2017 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації   від 

17 травня 2016 року № 256/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 55/А-2017 

від 06.02.2017 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

розпорядчих документів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 56/А-

2017   від 

06.02.2017 

Про номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 57/А-2017 

від 06.02.2017 

Про створення районної робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, 

спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в 

частині мінімальної заробітної плати 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 58/А-2017 

від 06.02.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177385 від 05 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я 

Вишинського Олександра Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП "Нива" на території Яковлівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області ( за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 59/А-2017 

від 06.02.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації для участі команди КЗ "Роздільнянської ДЮСШ" у Чемпіонаті Одеської 

області з легкої атлетики серед ДЮСШ і СДЮСШОР за участю дівчат та юнаків 

2004, 2005, 2006 р.н. та молодше у закритоу приміщенні, який відбудеться 09.02.17 р. 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



у м. Одеса 

  № 60/А-2017 

від 06.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ "Роздільнянська центральна 

районна лікарня" 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 61/А-2017 

від 08.02.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації "Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянсьому районі на 2017-2021 роки" 

запланованих на лютий 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 62/А-2017 

від 08.02.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Піркі Михайлу 

Михайловичу для ведення товарного сільськогосподрського виробництва на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області ( за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 63/А-2017 

від 08.02.2017 

Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів, 

що  проводяться  за участю спортсменів та  команд Роздільнянського  району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 64/А-2017 

від 08.02.2017 

Про   внесення змін до  розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 18.10.2016року №539/А- 2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 65/А-2017 

від 08.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги   сім‘ям 

загиблих працівників органів внутрішніх справ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 66/А-2017 

від 08.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги   сім‘ям 

загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в  республіці 

Афганістан 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 67/А-2017 

від 13.02.2017 

Про      виділення    коштів  з  районного  бюджету       для      надання   цільової   адре

сної          допомоги         громадянам району,   які    опинились   у      скрутних 

життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 68/А-2017 

від 13.02.2017 

Про заходи у зв‘язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 69/А-2017 

від 13.02.2017 

Про підготовку та відзначення 30-річчя заснування Організації 

ветеранів  Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 70/А-2017 

від 14.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги 

до 30-річчя утворення районної організації ветеранів головам первинних 

ветеранських організацій та їх активістам 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 71/А-2017 

від 14.02.2017 

Про  затвердження  Положення про преміювання працівників апарату, управлінь, 

відділів, секторів та інших структурних підрозділів  Роздільнянської районної 

державної адміністрації  та надання їм матеріальної та грошової допомоги 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 72/А-2017 

від 14.02.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації для участі у 11 (обласному) етапі Всеукраїнського   конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких   робіт  учнів-членів Малої  академії  наук  України, який 

відбудеться 17-18 лютого 2017 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 73/А-2017 

від 14.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 74/А-2017 

від 16.02.2017 

Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів,  та інших матеріальних носіїв інформації, що 

містять   службову інформацію,  в Роздільнянській районній державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 75/А-2017 

від 16.02.2017 

Про внесення змін до  розпорядження виконуючого обов‘язки голови  районної 

державної адміністрації від 13 січня 2017р № 18/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 76/А-2017 

від 16.02.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 77/А-2017 

від 16.02.2017 

Про укладання договору оренди землі з ФОП Тіщенко Ольгою Григорівною текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 78/А-2017 

від 17.02.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 79/А-2017 

від 17.02.2017 

Про відзначення у 2017 році Дня Героїв Небесної Сотні в Роздільнянському районі текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 80/А-2017 

від 17.02.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантні посади управління соціального захисту 

населення районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 



та контролю 

  № 81/А-2017 

від 21.02.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів переданих на 

виконання інвестиційних проектів до районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 82/А-2017 

від 21.02.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації для  участі команди  КЗ «Роздільнянської 

ДЮСШ» у  Відкритій  Першості Одеської області з настольного 

тенісу  дівчат  та   юнаків  2000-2001,   2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 

р.н.,який відбудеться  25.02.2017р.  у  смт. Красні Окни  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 83/А-2017 

від 22.02.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду адміністратора відділу надання 

адміністративних послуг районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 84/А-2017 

від 22.02.2017 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 85/А-2017 

від 22.02.2017 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою ***  ***  року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 86/А-2017 

від 22.02.2017 

Про відзначення 85-річчя від дня заснування  Одеської області в Роздільнянському 

районі 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 87/А-2017 

від 22.02.2017 

Про відзначення подякою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 88/А-2017 

від 22.02.2017 

Про  внесення  змін  до  розпорядження 

виконуючого   обов‘язки  голови  районної  державної   адміністрації від 06 лютого 

2017р № 59/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 89/А-2017 

від 23.02.2017 

Про виділення пального текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 90/А-2017 

від 23.02.2017 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 91/А-2017 

від 23.02.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладення 

договорів дарування житлового будинку та земельної ділянки, де зареєстровані та 

проживають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 92/А-2017 

від 23.02.2017 

Про влаштування *** *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 93/А-2017 

від 23.02.2017 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 94/А-2017 

від 23.02.2017 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 95/А-2017 

від 23.02.2017 

Про тимчасове вліштування дитини-сироти *** *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 96/А-2017 

від 23.02.2017 

Про влаштування *** *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 97/А-2017 

від 24.02.2017 

Про комісійну перевірку факту перекриття русла р.Кучурган, зміни природнього 

напрямку русла на території Степанівської сільради, стан водозабірних споруд станції 

зрошення ДГ «Кучурганське» та насосу станції дренажних вод в с.Кучурган 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

 

Перелік розпоряджень в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації за березень 

2017 року 
 

№п

/п 

Реєстраційни

й номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 98/А-2017 

від 01.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної  державної   адміністрації  для  участі   вихованців ЦТДУМ   у  очному турі 

обласного  етапу Всеукраїнського 

колоквіуму  «Космос.   Людина.     Духовність»,    який  відбудеться 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



04.03.2017р.   у   м.Одеса 

  № 99/А-2017 

від 01.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної 

державної    адміністрації   для участі  команди КЗ «Роздільнянської 

ДЮСШ»   у    Відкритих    змаганнях     дитячо-

юнацької    ліги  Одеської   області   з  гандболу  системи   освіти  на  2016-2017 

н.р.  серед юнаків   2002-2003   р.н., який  відбудеться  03.03.2017р.  у   смт. Іванівка 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 100/А-2017 

від 01.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації   для    участі  команди     КЗ     «Роздільнянської   

 ДЮСШ»   у  Юнацькій  лізі   Одеської    області  з   волейболу серед  команд   2000-

2001р.н.,    який відбудеться 11.03.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 101/А-2017 

від 01.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної    державної    адміністрації   для    участі   команди     КЗ     «

Роздільнянської    ДЮСШ»   у    Чемпіонаті   Одеської  області   з боротьби 

дзюдо  серед   дівчат  та   юнаків  1997 -2002р.н.,    який 

відбудеться     05.03.2017р.   у    м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 102/А-2017 

від 02.03.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на березень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 103/А-2017 

від 02.03.2017 

Про  виділення коштів  з  районного бюджету для надання цільової адресної 

допомоги  присвяченої  річниці виведення військ з Афганістану учасникам бойових 

дій  в Республіці Афганістан 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 104/А-2017 

від 03.03.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 08 березня 2017 року для вирішення питань, 

пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 105/А-2017 

від 03.03.2017 

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату Роздільнянської  районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 106/А-2017 

від 03.03.2017 

Про затвердження паспорту бюджетної програми текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 107/А-2017 

від 06.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі 

теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського району на 2016 - 

2018 роки 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 108/А-2017 

від 06.03.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 109/А-2017 

від 06.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації   для    участі  команди КЗ 

«Роздільнянської    ДЮСШ»   у  Відкритому    чемпіонаті   Одеської    області    з   легк

оатлетичного двоборства  серед  юнаків та  дівчат   2002р.н. та молодше,    який 

відбудеться   09.03.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 110/А-2017 

від 06.03.2017 

Про виділення    коштів  з  районного  бюджету для  надання 

цільової   адресної  допомоги  громадянам   району,   які    опинились   у 

скрутних  життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 111/А-2017 

від 06.03.2017 

Про виділення коштів  з  районного   бюджету  для надання 

цільової    адресної  допомоги  учасникам антитерористичної операції та членам  їх 

сімей 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 112/А-2017 

від 06.03.2017 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2017 року 

та заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 113/А-2017 

від 06.03.2017 

Про проведення мобілізаційної готовності транспортних засобів, призначених для 

передачі військовим формуванням в період часткової мобілізації та у воєнний час 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 114/А-2017 

від 06.03.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)       гр. Грешновій 

Людмилі Никифорівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 115/А-2017 

від 06.03.2017 

Про створення комісії з питань роботи із службовою інформацією текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 116/А-2017 

від 06.03.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 06 лютого 2017 р.№ 57/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 117/А-2017 

від 09.03.2017 

Про надання дозволу гр. Козачуку В.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 



місцевості) із земель колишнього КСП   «Гаївське» на території Гаївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

та контролю 

  № 118/А-2017 

від 09.03.2017 

Про надання дозволу гр. Русову А.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Відрядівське» на території Єгорівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 119/А-2017 

від 09.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 120/А-2017 

від 09.03.2017 

 Про затвердження графіка передачі справ Національного архівного фонду на 

державне  архівне зберігання  архівними підрозділами юридичних осіб, які 

перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної 

адміністрації, на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 121/А-2017 

від 10.03.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090491 від 21 січня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лесніченко Любові 

Василівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 122/А-2017 

від 10.03.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)     гр. Тиргуал Наталії 

Макарівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 123/А-2017 

від 10.03.2017 

Про затвердження паспортів текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 124/А-2017 

від 13.03.2017 

Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян в районній 

державній адміністрації та Порядку організації та проведення особистих і виїзних 

прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 125/А-2017 

від 13.03.2017 

Про затвердження Порядку роботи "гарячої" телефонної лінії у Роздільнянській 

районній державній адміністрації Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 126/А-2017 

від 10.03.2017 

Про внесення змін до штатного розпису  районної державної адміністрації на 2017 рік текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 127/А-2017 

від 13.03.2017 

Про перерозподіл коштів   резервного фонду районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 128/А-2017 

від 13.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу культури Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 129/А-2017 

від 13.03.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 130/А-2017 

від 13.03.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 131/А-2017 

від 13.03.2017 

Про надання ***, ***  року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 132/А-2017 

від 13.03.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090069 від 14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Калараш 

Афтенії Василівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП          ім. Кірова на території Кіровської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 133/А-2017 

від 13.03.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090424 від 14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Шептяк 

Катерини Петрівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП  ім. Кірова на території Кіровської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 134/А-2017 

від 14.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації   для    участі  команди     КЗ     «Роздільнянської   

  ДЮСШ»    у  ІІ  Відкритому  Всеукраїнському турнірі  з  дзюдо, присвяченому 

співробітникам   СБУ,  які загинули під час виконання службових обов‘язків 

в   районі  проведення  АТО,   який   відбудеться  17-19.03.2017р.  у  м.Кременчук 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 135/А-2017 

від 14.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної  державної  адміністрації   для    участі 

команди     КЗ     «Роздільнянської     ДЮСШ»   у Відкритій 

першості   Одеської  обласної    ШВСМ 

«Олімпієць»  з   ХХVІІ    юнацького   естафетного Турніру  «КУБОК 

МАРІНЕСКО»,  пам‘яті героя Радянського   Союзу легендарного капітана-підводника 

О.І.Марінеско, який  відбудеться  16.03.2017р.    у м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 136/А-2017 

від 14.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної  державної  адміністрації для    участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» 

у Зимовому  чемпіонаті  України 2017р. з волейболу пляжного серед  юнаків до 17 

років, який відбудеться   16-19.03.2017р.  у  м.Ужгород 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 137/А-2017 

від 15.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку спеціального 

фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 138/А-2017 

від 17.03.2017 

Про вибуття ***, *** року народження, з прийомної сім'ї *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 139/А-2017 

від 17.03.2017 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 140/А-2017 

від 17.03.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування з ***, ***року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 141/А-2017 

від 17.03.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 142/А-2017 

від 20.03.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Палій Лідії Олексіївні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Яковлівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 143/А-2017 

від 20.03.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 



та контролю 

  № 144/А-2017 

від 22.03.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду завідувача сектору містобудування та 

архітектури-головного архітектора районної державної адміністрації, головного 

спеціаліста відділу у справах сім‘ї, молоді та спорту  районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 145/А-2017 

від 22.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів 

бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету на початок року 

управлінню соціального захисту населення Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 146/А-2017 

від 22.03.2017 

Про завершення опалювального сезону 2016-2017 років у населених пунктах 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 147/А-2017 

від 22.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації   для    участі   команди     КЗ     «Роздільнянської  

   ДЮСШ»    у    Відкритому турнірі  «VI Дитячий фестиваль дзюдо» серед юнаків та 

дівчт 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 р.н.   який     відбудеться       24-

26.03.2017р.    у       м.Київ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 148/А-2017 

від 23.03.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 149/А-2017 

від 23.03.2017 

Про надання дозволу гр. Вишинському В.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 150/А-2017 

від 23.03.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 151/А-2017 

від 23.03.2017 

Про надання ***, ***  року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 152/А-2017 

від 23.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів 

бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету на початок року 

Лиманській селищній раді 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 153/А-2017 Про ліквідацію сектору  у справах  сім‘ї та молоді Роздільнянської районної текстовий Відділ 



від 24.03.2017 державної  адміністрації  документ загального діловодства 

та контролю 

  № 154/А-2017 

від 27.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної  державної 

адміністрації  для участі вихованців ЦТДУМ   у  обласному  конкурсі  писанкарства   « 

Воскресни,    писанко!  »,   який  відбудеться   29.03.2017р.   у м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 155/А-2017 

від 27.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації   для    участі  команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у  фінальній частині 

Чемпіонату Одеської області з   футболу серед ДЮСШ за  участю  юнаків 2002-

2003р.н., який   відбудеться 28.03.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 156/А-2017 

від 27.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі у заходах до «Дня юного дослідника» в рамках  Всеукраїнського фестивалю 

науки за напрямком    МАН- відділення «Комп‘ютерні науки»,   які відбудуться 

31березня 2017 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 158/А-2017 

від 27.03.2017 

Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і 

підлітків шкільного віку в Роздільнянському районі у 2017 році 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 159/А-2017 

від 27.03.2017 

Про створення організаційного комітету з проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 160/А-2017 

від 27.03.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 161/А-2017 

від 27.03.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської   районної    державної    адміністрації   для    участі 

команди     КЗ     «Роздільнянської     ДЮСШ»    у    Чемпіонаті      Одеської    області    

 з     волейболу  «Юнацька ліга»     серед      юнаків  2000-2001р.н.,  який  відбудеться 

02.04.2017р.  у  м.Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 162/А-2017 

від 27.03.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Козаку Юрію 

Євгенійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 163/А-2017 Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий Відділ 



від 29.03.2017 документ загального діловодства 

та контролю 

  № 164/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, *** року народження,  під піклування *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 165/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, *** року народження,  під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 166/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, ***  року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 167/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, ***року народження,  під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 168/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, *** року народження,  під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 169/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування ***, *** року народження,  під піклування *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 170/А-2017 

від 29.03.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження житлової квартири, 

шляхом укладання договору дарування  в якій зареєстрована та проживає неповнолітня 

дитина       

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 171/А-2017 

від 29.03.2017 

Про влаштування  в будинок дитини  ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 172/А-2017 

від 29.03.2017 

Про надання неповнолітній дитині  дозволу на укладання та підписання договорів 

дарування  1/2 частини житлового будинку та земельної ділянки на її користь 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 173/А-2017 

від 29.03.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження шляхом укладання  договорів 

дарування  житлового будинку та земельної ділянки, право користування якими мають 

малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 174/А-2017 Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження житлової квартири, текстовий Відділ 



від 29.03.2017 шляхом укладання договору дарування,  в якій зареєстрована та проживає малолітня 

дитина         

документ загального діловодства 

та контролю 

  № 175/А-2017 

від 29.03.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання  договору 

купівлі-продажу житлового будинку, право користування яким має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 176/А-2017 

від 29.03.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо прийняття в дар житлової квартири текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 177/А-2017 

від 31.03.2017 

Про оголошення  конкурсу на тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста відділу 

грошових виплат і компенсацій управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 178/А-2017 

від 31.03.2017 

Про створення  прийомної сім‘ї  *** та *** , та влаштування дітей-сиріт на виховання 

та спільне проживання 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 179/А-2017 

від 31.03.2017 

Про проведення двомiсячника з охорони водних бiоресурсiв у рибогосподарських 

водоймах, якi розташованi на території Роздiльнянського району у 2017 роцi 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства 

та контролю 

 

Перелік розпоряджень в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації за квітень 

2017 року 

 
№п

/п 

Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 180/А-2017 

від 03.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Переходнюк Антоніни 

Петрівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 181/А-2017 

від 03.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Звягіної Надії Федорівни 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  № 182/А-2017 

від 03.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Єфіменко Оксани 

Дмитрівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 183/А-2017 

від 03.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Переходнюка Івана 

Олександровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 184/А-2017 

від 03.04.2017 

Про надання дозволу гр. Оксюті В.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Фрунзе на території Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 185/А-2017 

від 03.04.2017 

Про надання дозволу гр. Марченку Є.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Фрунзе на території Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 186/А-2017 

від 03.04.2017 

Про надання дозволу гр. Степанову Є.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 187/А-2017 

від 03.04.2017 

Про збільшення доходної та видаткової  частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району  за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 188/А-2017 

від 04.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Камінського Валерія 

Володимировича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 189/А-2017 

від 04.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Заровняєву Ігорю 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Марківської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

контролю 

  № 190/А-2017 

від 05.04.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної  культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017 -2021 роки» 

запланованих на квітень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 191/А-2017 

від 05.04.2017 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на ІI квартал 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 192/А-2017 

від 05.04.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 30 травня 2012 року № 518/А-2012 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 193/А-2017 

від 05.04.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 12 січня 2016 року № 9/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 194/А-2017 

від 06.04.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної    державної 

адміністрації   для    участі команди  КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у   Чемпіонаті 

Одеської    області з     волейболу   «Юнацька ліга»  серед  юнаків  2002-2003р.н., 

який  відбудеться 15.04.2017р.  у  м.Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 195/А-2017 

від 06.04.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації   для    участі  команди     КЗ     «Роздільнянської     Д

ЮСШ»    у  Чемпіонаті      Одеської    області     з     волейболу   «Юнацька 

ліга»     серед      юнаків  2000-2001р.н.,  який  відбудеться 09.04.2017р.  у  м.Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 196/А-2017 

від 06.04.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної   державної   адміністрації   для   участі   команди     КЗ     «Розд

ільнянської   ДЮСШ»    у Чемпіонаті  Одеської  області  з легкої  атлетики  серед  ДЮСШ 

та СДЮСШОР  за участю юнаків   та    дівчат   2000 – 2001 

р.н.,   який    відбудеться  12.04.2017р.   у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 197/А-2017 

від 10.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Ромбельському 

Олександру Костянтиновичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту)           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 198/А-2017 

від 10.04.2017 

Про завершення опалювального сезону 2016-2017 років у дитячих дошкільних закладах та 

стаціонарному відділенні Територіального центру соціального обслуговування 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 199/А-2017 

від 10.04.2017 

Про затвердження паспортів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 200/А-2017 

від 11.04.2017 

Про внесення змін до розпорядження в. о. голови районної державної адміністрації № 

60/А-2017 від 06.02.2017 «Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ 

«Роздільнянська центральна районна лікарня»» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 201/А-2017 

від 11.04.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення гр. Копітчук Ларисі Іванівні з ведення фермерського 

господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Лиманської селищної ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 202/А-2017 

від 11.04.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 15-17 квітня 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 203/А-2017 

від 12.04.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 

жовтня 2013 року № 489/А-2013 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 204/А-2017 

від 14.04.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального фонду до спеціального фонду Роздільнянській районній раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 205/А-2017 

від 14.04.2017 

Про виділення коштів з  районного бюджету для  надання цільової адресної допомоги 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 206/А-2017 

від 14.04.2017 

Про виділення коштів  з  районного бюджету для 

надання  одноразової  грошової  допомоги до  Дня  Перемоги інвалідам війни  Другої 

світової війни  1939-1945 років 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 207/А-2017 

від 14.04.2017 

Про виділення    коштів  з  районного  бюджету для надання цільової   

 адресної допомоги громадянам  району,   які опинились   у скрутних життєвих 

обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 208/А-2017 Про відновлення опалювального сезону 2016-2017 років у дитячих дошкільних закладів та текстовий Відділ загального 



від 18.04.2017 стаціонарного відділення Територіального центру соціального обслуговування 

Роздільнянського району 

документ діловодства та 

контролю 

  № 209/А-2017 

від 18.04.2017 

Про надання дозволу гр. Халюк Наталії Павлівні  на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП  «Костянтинівське» на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 210/А-2017 

від 19.04.2017 

Про тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх школах та позашкільних 

навчальних закладах  району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 211/А-2017 

від 19.04.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної  державної  адміністрації  для   участі  команди   КЗ     Роздільнянської    ДЮСШ

»    у    Чемпіонатах Одеської області з боротьби дзюдо серед  юнаків  та   дівчат до  15 

років ( 2003р.н.)  до 16 років (2002 р.н.) та серед молоді до 23 років ( 1995-20002 р.н.), 

який  відбудеться  22.04.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 212/А-2017 

від 20.04.2017 

Про відновлення опалювального сезону 2016-2017 років для лікувально-стаціонарних 

закладів Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 213/А-2017 

від 20.04.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної  державної  адміністрації  для   участі  команди   КЗ   «Роздільн

янської   ДЮСШ»    у   Чемпіонаті  України з  легкої  атлетики   серед ДЮСШ 

та  СДЮСШОР  за  участю юнаків та дівчат 2000 р.н. та молодше,  який  відбудеться  24-

27.04.2017р.   у  м.Кропивницький 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 214/А-2017 

від 20.04.2017 

Про внесення змін до розпорядження  виконуючого обов‘язки голови Роздільнянської 

районної державної адміністрації від 06 березня 2017 року №112/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 215/А-2017 

від 20.04.2017 

Про затвердження складу  штабу   району територіальної оборони  Одеської області текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 216/А-2017 

від 24.04.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду завідувача сектору автоматизації та 

програмного забезпечення управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 217/А-2017 

від 24.04.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 29-30 квітня, 1-2, 6-9 травня 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 218/А-2017 

від 24.04.2017 

Про заходи, пов‘язані з 31-ми роковинами Чорнобильської катастрофи текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 219/А-2017 

від 26.04.2017 

Про завершення опалювального  сезону 2016-2017 років у дитячих дошкільних закладах, 

стаціонарному відділенні Територіального центру соціального обслуговування,  КЗ 

«Роздільнянська центральна районна лікарня» Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 220/А-2017 

від 26.04.2017 

Про оголошення  конкурсу на тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста  відділу 

соціальних виплат та компенсацій управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 221/А-2017 

від 26.04.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на виконання 

інвестиційних проектів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 222/А-2017 

від 26.04.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального фонду до спеціального фонду Роздільнянській районній державній 

адміністрації по програмі «Цивільний захист пожежної та техногенної безпеки 

Роздільнянського району на 2014-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 223/А-2017 

від 26.04.2017 

Про поповнення прийомної сім'ї *** та ***, дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 224/А-2017 

від 26.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Пилипенко Олени 

Володимирівни  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кошарської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 225/А-2017 

від 26.04.2017 

Про надання дозволу громадянам Шептяку А.Б., Чайковській С.Б. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Кірова на території Кіровської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 226/А-2017 

від 26.04.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кузюка Василя 

Олексійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Марківської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



населеного пункту)   

  № 227/А-2017 

від 26.04.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 228/А-2017 

від 27.04.2017 

ДСК текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 229/А-2017 

від 27.04.2017 

Про організацію роботи пересувного флюорографа в районі текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 230/А-2017 

від 27.04.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 231/А-2017 

від 28.04.2017 

Про влаштування *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 232/А-2017 

від 28.04.2017 

Про влаштування  ***,     під піклування *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації за травень 

2017 року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 233/А-2017 

від 03.05.2017 

Про перерозподіл та виділення  коштів за рахунок медичної субвенції 

на придбання ПММ для проведення диспансеризації населення на 

захворювання туберкульозу 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 234/А-2017 

від 04.05.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2017-2021 роки» запланованих на травень 2017 року 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 235/А-2017 

від 04.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету на організацію та проведення 

заходів із  відзначенням Дня матері 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 236/А-2017 

від 04.05.2017 

Про встановлення часу побачень та спілкування *** з дитиною  ***, *** 

року народження 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 237/А-2017 

від 04.05.2017 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через 

відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 238/А-2017 

від 04.05.2017 

Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі Дня пам'яті та 

примирення 72-ї річниці перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 239/А-2017 

від 04.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 240/А-2017 

від 04.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної  адміністрації  для  участі 

команди  КЗ   «Роздільнянської   ДЮСШ»  у Чемпіонаті України 2017р. з 

волейболу пляжного серед   юнаків  та  дівчат  до 16  років,  який 

відбудеться    10-14.05.2017р. у  м.Чорноморськ 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 241/А-2017 

від 04.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної 

державної  адміністрації для участі команди КЗ «Роздільнянської 

ДЮСШ»  у Відкритому    Чемпіонаті Одеської області  з  футболу серед 

юнаків 2007-2008, 2009-2010р.н., який    відбудеться    06-

08.05.2017р.  у   м.Ізмаїл 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 242/А-2017 

від 10.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній комплексній 

програмі «Безпечна Роздільнянщина» на 2017 рік 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 243/А-2017 

від 10.05.2017 

Про надання дозволу гр. Думнич Н.А. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Перемога» на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 244/А-2017 

від 10.05.2017 

Про надання дозволу гр. Балану В.С. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Кірова на території 

Кіровської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 245/А-2017 

від 10.05.2017 

Про надання дозволу гр. Лесніченку Г.Г. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 246/А-2017 

від 10.05.2017 

Про надання дозволу гр. Тарануці В.М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП   «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 247/А-2017 

від 10.05.2017 

Про надання дозволу гр. Думнич Н.А. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Перемога» на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 248/А-2017 

від 10.05.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, 

*** року народження 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 249/А-2017 

від 10.05.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, 

*** року народження 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 250/А-2017 

від 11.05.2017 

Про скасування розпорядження виконуючого обов‘язки голови  районної 

державної адміністрації від 13 березня 2017 року №124/А-2017 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 251/А-2017 

від 11.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної   державної  адміністрації  для   участі 

команди  КЗ  «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті України з боротьби 

дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років і до 15 років, який 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



відбудеться  13-15.05.2017р. у м.Львів 

  № 252/А-2017 

від 11.05.2017 

Про відзначення Дня Європи в Роздільнянському районі у 2017 році текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 253/А-2017 

від 11.05.2017 

Про проведення технічного огляду транспортних засобів, призначених для 

передачі військовим формуванням в період часткової мобілізації та у 

воєнний час 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 254/А-2017 

від 12.05.2017 

Про обстеження місць масового відпочинку людей на водних об‘єктах текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 255/А-2017 

від 12.05.2017 

Про проведення в районі Дня матері та Міжнародного Дня сім‘ї текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 256/А-2017 

від 12.05.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації №215/А-2017 від 20.04.2017 року 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 257/А-2017 

від 12.05.2017 

Про відзначення Дня захисту дітей в Роздільнянському районі текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 258/А-2017 

від 12.05.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості)  гр. Талкан Людмилі Олексіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кіровської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту)   

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 259/А-2017 

від 12.05.2017 

Про організацію та проведення в районі зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, 

для осіб, які виявили бажання вступати до вищих  навчальних закладів 

України в 2017 році 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 260/А-2017 

від 12.05.2017 

Про утворення районної робочої групи з питань реалізації Всеукраїнського 

проекту "Місця пам`яті Української революції 1917-1921 років" 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 261/А-2017 

від 15.05.2017 

Про місце зберігання матеріального резерву текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 262/А-2017 

від 15.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 263/А-2017 

від 15.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

коштів загального фонду до спеціального фонду Кошарській  сільській 

раді 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 264/А-2017 

від 15.05.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) гр. Дроздику Сергію Михайловичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 265/А-2017 

від 16.05.2017 

Про виділення коштів для  участі переможців районного етапу фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров`я» у обласному етапі, який відбудеться 

23-25 травня  2017 року у м. Одеса 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 266/А-2017 

від 16.05.2017 

Про відзначення Всесвітнього дня вишиванки в Роздільнянському районі 

2017 році 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 267/А-2017 

від 18.05.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 742260 від 23 травня 2002 

року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на 

ім‘я Пономаренка Григорія Павловича на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності ВАТ «Степовий» на території 

Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 268/А-2017 

від 18.05.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості) гр. Кушніру Володимиру Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 269/А-2017 

від 18.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної   державної  адміністрації 

для  участі  команди   КЗ  «Роздільнянської   ДЮСШ»  у 

Відкритих  змаганнях  дитячо-

юнацької  ліги  Одеської  області  з  гандболу системи  освіти  на  2016-

2017  навчальний  рік  серед   юнаків та   дівчат   2004-2005 р.н., 

який  відбудеться  26-28.05.2017р.  у м.Чорномоськ  

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 270/А-2017 

від 18.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації  для   участі команди КЗ   «Роздільнянської   ДЮСШ» у 

Дитячому фестивалі з боротьби дзюдо «KREMEN CUP» серед юнаків та 

дівчат   2004-2012 р.н., який  відбудеться 20-.05.2017р.  у м.Кременчук 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 271/А-2017 

від 18.05.2017 

Про внесення змін до розпорядження в. о. голови районної державної 

адміністрації № 262/А-2017 від 15.05.2017 «Про виділення коштів з 

районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації» 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 272/А-2017 

від 22.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів 

Роздільнянського району в 2017 році у військово-патріотичному таборі 

―Патріот‖ смт. Лиманське 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 273/А-2017 

від 22.05.2017 

Про затвердження паспорту текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 274/А-2017 

від 23.05.2017 

Про виділення коштів для проведення І етапу  районного фестивалю - 

конкурсу «Зорепад грації та краси» 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 275/А-2017 

від 23.05.2017 

Про надання дозволу гр. Ральовій Г.С. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Колос» на території 

Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 276/А-2017 

від 23.05.2017 

Про надання дозволу громадянам Осиповій С.Б., Осиповій О.В. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  № 277/А-2017 

від 23.05.2017 

Про надання ***, ***року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 278/А-2017 

від 23.05.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо  встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на 

місцевості)  гр. Новаковській Аллі Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 279/А-2017 

від 23.05.2017 

Про надання дозволу гр. Терновій Любові Іванівні  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП 

«Костянтинівське» на території Марківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 280/А-2017 

від 23.05.2017 

Про надання дозволу гр. Пінчук А.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Котовського на 

території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 281/А-2017 

від 25.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній 

державній адміністрації по районній програмі «Мобілізаційної підготовки 

та мобілізації військовозобов‘язаних  Роздільнянського району та 

забезпечення заходів, пов‘язаних із виконанням військового обов‘язку, 

призовом громадян України 

на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань на 2017-2018 роки в новій редакції» 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 282/А-2017 

від 25.05.2017 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів 

Роздільнянської ДЮСШ у 2017 році у спортивно-оздоровчому таборі 

"Чемпіон" у смт. Лиманське 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 283/А-2017 

від 25.05.2017 

Про затвердження плану заходів  на 2017-2018 роки у зв'язку з 80-ми 

роковинами Великого терору –масових політичних репресій 1937-1938 

роки  Роздільнянському районі 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 284/А-2017 

від 26.05.2017 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників 

Роздільнянської районної державної адміністрації на робочих місцях 3-5 

червня 2017 року 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 285/А-2017 

від 26.05.2017 

Про надання дозволу гр. Сандулу В.П. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСПП "Понятівське" на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 286/А-2017 

від 26.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної 

допомоги громадянам району, які опинились у скрутних життєвих 

обставинах 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 287/А-2017 

від 26.05.2017 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 288/А-2017 

від 26.05.2017 

Про влаштування в будинок дитини ***, ***року народження текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 289/А-2017 

від 29.05.2017 

Про відзначення Дня захисту дітей на базі УДЦ «Молода гвардія» текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 290/А-2017 

від 29.05.2017 

Про  підготовку  житлово-комунального,паливно - 

енергетичного  господарства та  соціальної  сфери  району  до роботи в 

осінньо-зимовий опалювальний період  2017-2018 років 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 291/А-2016 

від 30.05.2017 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших 

фінансових і розпорядчих документів 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 292/А-2017 

від 30.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 293/А-2017 

від 30.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 294/А-2014 Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі текстовий документ Відділ 



від 30.05.2017 з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

загального діловодства 

та контролю 

  № 295/А-2017 

від 30.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 296/А-2017 

від 30.05.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 297/А-2017 

від 31.05.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2017 року 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 298/А-2017 

від 31.05.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714939 від 17 квітня 2002 

року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на 

ім‘я Каленюк Надії Володимирівни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності ВАТ "Петроєвдокиївський" на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 299/А-2017 

від 31.05.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості) гр. Мозер Володимиру Фрідріховичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського  району Одеської області ( за межами населеного 

пункту) 

текстовий документ Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2017 

року 
 

№ п/

п 

Реєстраційн

ий номер 

документа 

Назва документа Носій Місце зберігання 

  № 300/А-

2017 від 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду заступника голови районної 

державної адміністрації 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 



02.06.2017 контролю 

  № 301/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації вд 04 травня 2017 року № 234/А-2017 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 302/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу гр. Чумаченко А.І. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Фрунзе на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 303/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу на укладання договору міни квартири, в якій 

проживають малолітні діти            

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 304/А-

2017 від 

02.06.2017 

 Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі 

на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2017 року. 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 305/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження квартири,     право 

користування якою мають малолітні діти 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 306/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання неповнолітній дитині  дозволу на укладання та підписання 

договорів дарування  житлового будинку та земельної ділянки  на її користь 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 307/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження  житлового 

будинку  та  земельної ділянки, право користування якими має  малолітня 

дитина 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 308/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу житлового 

будинку на ім‗я неповнолітньої  дитини  та надання дозволу на відчуження 

1/3 частки квартири, належній неповнолітній дитині та підписання у зв‗язку з 

цим відповідних документів від його імені 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 309/А-

2017 від 

02.06.2017 

 Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку 

та земельної ділянки, право користування  якими має неповнолітня дитина 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 310/А-

2017 від 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 



02.06.2017 на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2017 року контролю 

  № 311/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину дарування ? 

частки  будівельних матеріалів,  які вкладені в незавершене будівництво 

житлового будинку  та земельної ділянки малолітній дитині ***, *** р.н. 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 312/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про зняття статусу дитини-сироти з ***, *** року народження Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 313/А-

2017 від 

02.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної 

державної    адміністрації для  участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» 

у   Відкритому Всеукраїнському турнірі з боротьби 

дзюдо     «Пам‘ять»    серед   юнаків     та   дівчат  2003-2008 р.н.,  який 

відбудеться  05-06.06.2017р.  у  м.Очаків. 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 314/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної 

державної    адміністрації для  участі команди   КЗ      «Роздільнянської 

ДЮСШ»  у фінальних   змаганнях  з   футболу  Дитяча  ліга «Осінь - 

весна»   серед   юнаків   2002 - 2003  р.н. та  молодше,   який відбудеться   12-

15.06.2017р. у м.Овідіопіль. 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 315/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з 

досягненням 18-річного віку 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 316/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про надання дозволу гр. Сапеску Л.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Зоря» на території 

Бецилівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 317/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про надання дозволу гр. Сорочан С.Ф. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту). 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 318/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної  державної 

адміністрації для участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»  у 

Чемпіонаті   Одеської  області з легкої  атлетики  серед  ДЮСШ  та 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



СДЮСШОР за участю юнаків та дівчат 2004 р.н. та молодше, який 

відбудеться  07.06.2017р. у м.Одеса. 

  № 319/А-

2017 від 

07.06.2017 

Про створення робочої групи з використання   коштів районного бюджету на 

придбання житла дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування,  осіб та молоді з їх числа 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 320/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у Чемпіонаті 

України 2017р. з волейболу пляжного серед  юнаків  та  дівчат  до   16   років 

, який відбудеться  20-23.06.2017р.  у с.Софіївка, Криворізький район 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 321/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти 

Роздільнянської  районної    державної    адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у  Чемпіонаті   Укр

аїни   з  легкої  атлетики   серед  юнаків та 

дівчат   2000  р.н.  та  молодше,   який  відбудеться 17-20.06.2017р. 

у  м.Кропивницький  

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 322/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації від 05.12.2016 року №637/А-2016 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 323/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, *** 

року народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 324/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

*** *** року народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 325/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** 

року народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 326/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

***, *** року народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 327/А-

2017 від 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Бучка 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 



08.06.2017 Михайлу Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Степанівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

контролю 

  № 328/А-

2017 від 

08.06.2017 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини *** ,***року 

народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 329/А-

2017 від 

09.06.2017 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини ***, *** року 

народження 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 330/А-

2017 від 

09.06.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Бучка 

Михайлу Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Степанівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 331/А-

2017 від 

09.06.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кравченку 

Олександру Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 332/А-

2017 від 

13.06.2017 

Про створення комісії  з перевірки закладів продовольчої торгівлі та 

громадського харчування на території  Роздільнянського району 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 333/А-

2017 від 

13.06.2017 

Про проведення в районі Дня молоді Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 334/А-

2017 від 

13.06.2017 

Про надання дозволу гр. Штен М.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Котовського на 

території Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 335/А-

2017 від 

13.06.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на 

виконання інвестиційних проектів (інших місцевих бюджетів) відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 336/А-

2017 від 

13.06.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 337/А-

2017 від 

14.06.2017 

Про  внесення   змін   до  розпорядження голови районної державної 

адміністрації від  18.10.2012  року   №962/А-2012 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 338/А-

2017 від 

14.06.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної  державної   адміністрації для  участі  вихованців ЦТДУМ 

у  обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з 

судномодельного спорту («NS» моделі  до 600мм) ,  який   відбудеться   16-

19.06.2017р.  у    м.Одеса 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 339/А-

2017 від 

15.06.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі 

на 2017-2021 роки» запланованих на червень 2017 року за рахунок 

делегованих коштів 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 340/А-

2017 від 

19.06.2017 

Про  надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 341/А-

2017 від 

19.06.2017 

Про надання ***, ***року народження, статусу дитини-сироти Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 342/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про затвердження Плану заходів щодо охорони врожаю від пожеж у 2017 

році 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 343/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської 

районної державної адміністрації на робочих місцях 28 червня 2017 року 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 344/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про  виділення коштів на підвіз  дітей Роздільнянського району до 

оздоровчого табору «Плай» смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району 

Одеської області» у червні 2017 року 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 345/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171908  від 14 лютого 1997 

року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я 

Ковальчик Миколи Михайловича на право на земельну частку (пай), яка 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



перебувала у колективній власності КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

  № 346/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Храмцовій 

Любові Федорівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Кам‘янської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 347/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Богдан 

Тетяні Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 348/А-

2017 від 

20.06.2017 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств району всіх форм 

власності до збирання врожаю ранніх зернових культур в 2017 році 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 349/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про оголошення  конкурсів на вакантні посади завідувача сектору 

комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації та 

провідного спеціаліста відділу ведення державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 350/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про підвищення ефективності здійснення повноважень у галузі забезпечення 

законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 351/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про затвердження паспорту Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 352/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 353/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про внесення змін до додатку до розпорядження тимчасово виконуючого 

обв‘язки голови районної державної адміністрації від 07.11.2011 року № 

1048/А-2011 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 354/А- Про нагородження грамотами районної державної адміністрації Текстовий документ Відділ загального 



2017 від 

22.06.2017 

діловодства та 

контролю 

  № 355/А-

2017 від 

22.06.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. 

Константиновій Людмилі Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 356/А-

2017 від 

26.06.2017 

Про затвердження порядку розгляду звернень та організації особистого 

прийому громадян в Роздільнянській районній державній адміністрації 

Одеської області 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 357/А-

2017 від 

26.06.2017 

Про надання ***, ***року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 358/А-

2017 від 

26.06.2017 

Про відзначення 21-ї річниці Конституції України Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 359/А-

2017 від 

26.06.2017 

Про утворення комісії з питань дотримання законодавства  про  працю  щодо 

легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати  заробітної  плати 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 360/А-

2017 від 

26.06.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній цільової  програмі 

«Мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов‘язаних 

Роздільнянського району та забезпечення заходів, пов‘язаних із 

виконанням  військового обов‘язку призовом громадян України на строкову 

службу до лав збройних сил України та інших військових формувань на 

2017-2018 роки» 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 361/А-

2017 від 

27.06.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів на 

виконання інвестиційних проектів (інших місцевих бюджетів) відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 362/А-

2017 від 

27.06.2017 

Про створення робочої групи з питань  використання коштів субвенції з 

державного  бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 363/А- Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації Текстовий документ Відділ загального 



2017 від 

27.06.2017 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі 

на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2017 року 

діловодства та 

контролю 

  № 364/А-

2017 від 

27.06.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельних ділянок 

гр. Марціненку Валерію Євгеновичу для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Буцинівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 365/А-

2017 від 

27.06.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі 

на 2017-2021 роки» запланованих на липень 2017 року за рахунок 

делегованих коштів 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 366/А-

2017 від 

27.06.2017 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на 3 квартал 

2017 року 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 367/А-

2017 від 

29.06.2017 

Про затвердження акту визначення збитків завданих ТОВ "Метролюкс" 

Роздільнянській міській раді 

Текстовий документ Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за липень 2017 

року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Носій Місце зберігання 

  № 368/А-2017 від 

03.07.2017 

Про тимчасове право другого підпису на платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

розпорядчих документів 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 369/А-2017 від 

03.07.2017 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 2017 

року 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 370/А-2017 від 

03.07.2017 

Про виділення коштів на підвіз дітей Роздільнянського району до ТОВ "Примор‘я" 

дитячого закладу санаторного типу ім. С. Лазо смт. Сергіївка Білгород-Дністровського 

району Одеської області у липні 2017 року 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 371/А-2017 від 

03.07.2017 

Про внесення змін до додатку до розпорядження виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 04 квітня 2014 року № 202/А-2014 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 372/А-2017 від 

03.07.2017 

Про проведення командно-штабних тренувань з територіальної оборони в 

Роздільнянському районі 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 373/А-2017 від 

03.07.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового будинку та 

земельних ділянок  на користь малолітніх дітей         

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 374/А-2017 від 

03.07.2017 

Про створення комісії  по проведенню інвентаризації безгосподарських водних об‘єктів, 

гідротехнічних споруд та артсвердловин  на території Роздільнянського району 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 375/А-2017 від 

05.07.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 376/А-2017 від 

05.07.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 377/А-2017 від 

06.07.2017 

Про оголошення конкурсу на вакантні посади районної державної адміністрації Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 378/А-2017 від 

06.07.2017 

 Про заходи щодо запобігання  виникнення  спалахів гепатиту А Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 379/А-2017 від 

06.07.2017 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** 

року народження 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 380/А-2017 від 

06.07.2017 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського   піклування, ***, 

***року народження 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 381/А-2017 від 

06.07.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження 2/3 частини квартири, право 

користування якою має неповнолітня дитина            

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 382/А-2017 від 

06.07.2017 

Про внесення змін до договору дарування житлової квартири на ім‘я малолітньої дитини Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 383/А-2017 від 

06.07.2017 

Про влаштування  в будинок дитини ***,       *** року народження Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 384/А-2017 від 

06.07.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 385/А-2017 від 

10.07.2017 

Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації на 2017 рік Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 386/А-2017 від 

10.07.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 387/А-2017 від 

10.07.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження житлової квартири на користь 

неповнолітньої дитини 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 388/А-2017 від 

10.07.2017 

Про поповнення прийомної сім‘ї *** та *** дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 389/А-2017 від 

14.07.2017 

Про оголошення конкурсу на вакантну посаду районної державної адміністрації Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 390/А-2017 від 

14.07.2017 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н. з батьком, *** Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 391/А-2017 від 

14.07.2017 

Про внесення змін до назви та до п. 1 розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 13.01.2005 року № 21/А-2005 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 392/А-2017 від 

14.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Козачука Віктора 

Миколайовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

  № 393/А-2017 від 

14.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Шептяк Андрію 

Богдановичу, гр. Чайковській Світлані Богданівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території  Кіровської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 394/А-2017 від 

17.07.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку  за рахунок передачі  коштів з 

загального фонду до спеціального КЗ «Роздільнянська центральна районна лікарня» 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 395/А-2017 від 

17.07.2017 

Про затвердження паспортів Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 396/А-2017 від 

17.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Потапова Сергія 

Анатолійовича, гр. Потапова Віталія Анатолійовича, гр. Потапової Олесі Анатоліївни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Єгорівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 397/А-2017 від 

17.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Потапова Сергія 

Анатолійовича, гр. Потапова Віталія Анатолійовича, гр. Потапової Олесі Анатоліївни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Єгорівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту). 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 398/А-2017 від 

17.07.2017 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в області положень Генеральної угоди 

про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально - економічної політики і 

трудових відносин в Україні. 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 399/А-2017 від 

17.07.2017 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***, *** 

року народження 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 400/А-2017 від 

17.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Лебєденку Миколі 

Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



населеного пункту). 

  № 401/А-2017 від 

18.07.2017 

Про    внесення   змін   до   розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації від   08.09.2014  року №483/А-2014. 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 402/А-2017 від 

19.07.2017 

Про внесення змін до додатку до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки 

голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 04.11.2011 року № 1015/А-

2011 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 403/А-2017 від 

19.07.2017 

Про затвердження паспорту Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 404/А-2017 від 

25.07.2017 

Про внесення змін до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 19.07.2011 року № 616/А-2011 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 405/А-2017 від 

25.07.2017 

Про проведення  у серпні 2017 року призову      громадян   України    на 

строкову    військову   службу     до Національної   гвардії  України    та заходи щодо його 

забезпечення 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 406/А-2017 від 

27.07.2017 

Про надання дозволу ДНЗ «Лиманський професійний аграрний ліцей» на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на території Лиманської селищної ради Роздільнянського 

району Одеської області (в межах населеного пункту) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 407/А-2017 від 

27.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) у спільну часткову 

власність гр. Осиповій Ользі Василівні та    гр. Осиповій Світлані Борисівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 408/А-2017 від 

27.07.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714965  від 17 квітня 2002 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Путілова Миколи 

Миколайовича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 409/А-2017 від 

27.07.2017 

Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н., з матір‘ю, *** Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 410/А-2017 від 

27.07.2017 

Про повернення  з будинку дитини  ***, *** року народження Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 411/А-2017 від 

27.07.2017 

Про повернення  з будинку дитини ***, *** року народження Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 412/А-2017 від 

27.07.2017 

Про підготовку закладів освіти району до початку 2017/2018 навчального року Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 413/А-2017 від 

28.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Чумаченко Аллі 

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 414/А-2017 від 

28.07.2017 

Про створення робочої групи щодо вирішення проблемних питань з відведення земельних 

ділянок для розташування ПЛ 330 кВ «Новоодеська-Арциз» та заходів 750-330 кВ на ПС 

750 кВ «Приморська» 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 415/А-2017 від 

28.07.2017 

Про надання дозволу гр. Прокопів С.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 416/А-2017 від 

28.07.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Талкан Л.О., гр. Талкану 

О.Г., гр. Талкан А.Г., гр. Талкану В.Г., гр. Талкан М.Г. для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 417/А-2017 від 

28.07.2017 

Про виділення коштів для підвозу команди Роздільнянського району для участі у 

Молодіжному чемпіонаті Одеської області «Що? Де? Коли?» 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 418/А-2017 від 

31.07.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі 

теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського району на 2016 - 

2018 роки 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 



ПЕРЕЛІК розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за серпень 2017 

року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 419/А-2017 

від 01.08.2017 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 420/А-2017 

від 01.08.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження шляхом укладання  договорів 

дарування житлового будинку та земельної ділянки, де зареєстровані та 

проживають  неповнолітня та малолітня дитина       

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 421/А-2017 

від 01.08.2017 

Про влаштування ***,***року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 422/А-2017 

від 01.08.2017 

Про влаштування ***, ***року народження,  під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 423/А-2017 

від 01.08.2017 

Про виділення коштів  з  районного  бюджету для  надання  цільової  адресної допомоги 

учасникам  антитерористичної операції та членам  їх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 424/А-2017 

від 01.08.2017 

Про надання  ***, ***року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 425/А-2017 

від 01.08.2017 

Про затвердження складу колегії  Роздільнянської районної державної адміністрації   та 

положення про неї 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 426/А-2017 

від 02.08.2017 

Про тимчасове  право  першого підпису на  платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

розпорядчих  документів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 427/А-2017 

від 02.08.2017 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 428/А-2017 

від 02.08.2017 

Про надання дозволу гр. Іванову С.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 429/А-2017 

від 02.08.2017 

Про  виділення    коштів  з  районного   бюджету 

для      надання  цільової    адресної   допомоги 

громадянам  району,   які    опинились   у  скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 430/А-2017 

від 02.08.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 431/А-2017 

від 02.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів 

загального фонду до спеціального фонду Бецилівської  сільської ради 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 432/А-2017 

від 03.08.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на серпень 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 433/А-2017 

від 03.08.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на cерпень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 434/А-2017 

від 03.08.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної    державної    адміністрації 

для  участі команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у    Чемпіонаті України 2017р. з 

волейболу пляжного  серед   юнаків   та    дівчат    до   16 років,     який  відбудеться   09-

14.08.2017р.   у  м.Нова  Каховка 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 435/А-2017 

від 03.08.2017 

Про затвердження плану заходів, спрямованих на популяризацію європейських принципів 

місцевої демократії та підтримку добровільного об‘єднання територіальних громад у 

Роздільнянському районі на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 436/А-2017 

від 04.08.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Марченку Євгенію 

Вікторовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 437/А-2017 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення текстовий Відділ загального 



від 04.08.2017 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Степанову Євгену 

Олеговичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 438/А-2017 

від 04.08.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Оксюті Валентині 

Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 439/А-2017 

від 04.08.2017 

Про надання дозволу гр. Зарочинцеву О.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ            ім. Карла Маркса на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 440/А-2017 

від 08.08.2017 

Про  проведення у 2017 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 441/А-2017 

від 08.08.2017 

Про затвердження районного плану  заходів щодо соціального захисту дітей,  запобігання 

дитячої бездоглядності та безпритульності, поширенню соціального сирітства на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 442/А-2017 

від 08.08.2017 

Про внесення змін до розпорядження  голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 28 жовтня 2005 року № 642/А-2005 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 443/А-2017 

від 09.08.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 444/А-2017 

від 09.08.2017 

Про припинення опіки  над дитиною, позбавленою батьківського піклування, ***,***року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 445/А-2017 

від 09.08.2017 

Про затвердження акту визначення збитків завданих ТОВ «Горяц-Т» Роздільнянській 

міській раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 446/А-2017 

від 10.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів  на виконання 

інвестиційних проектів (інших місцевих бюджетів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 447/А-2017 

від 10.08.2017 

Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, 

встановлених абзацом другим і третім частини першої статті 2  Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 448/А-2017 

від 10.08.2017 

Про відзначення в Роздільнянському районі  26-ї річниці незалежності України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 449/А-2017 

від 10.08.2017 

Про виділення коштів для відзначення в Роздільнянському районі 26-ї річниці 

незалежності України 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 450/А-2017 

від 14.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі  «Сприяння 

функціонування управління соціального захисту населення на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 451/А-2017 

від 14.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі  «Сприяння 

функціонуванню Центру надання адміністративних послуг при Роздільнянській районній 

державній адміністрації на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 452/А-2017 

від 14.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі «Архів – захист 

історичної пам‘яті Роздільнянщини  на 2016-2020 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 453/А-2017 

від 14.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального до спеціального фонду Роздільнянській районній раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 454/А-2017 

від 14.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального до спеціального фонду Роздільнянській районній раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 455/А-2017 

від 14.08.2017 

Про внесення змін до розпорядження    голови районної державної адміністрації №418/А-

2017 від 31.07.2017 « Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській 

районній раді по Програмі теплозабезпечення населення та енергоефективності 

Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 456/А-

2017  від 

17.08.2017 

Про влаштування в будинок дитини ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 457/А-2017 Про надання дозволу гр. Данилюк Олені Валеріївні  на розробку технічної документації із текстовий Відділ загального 



від 17.08.2017 землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП           «Костянтинівське» на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 458/А-2017 

від 18.08.2017 

Про затвердження Положення про  Роздільнянський районний центр  соціальних служб 

для сім‘ї, дітей та молоді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 459/А-2017 

від 18.08.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226185  від 26 вересня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Філіпенко Валентини 

Павлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

«Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 460/А-2017 

від 18.08.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 22.08.2011 року № 731/А-2011 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 461/А-2017 

від 18.08.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714684  від 26 вересня 2000 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лукович Катерини 

Михайлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Шевченка» на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 462/А-2017 

від 21.08.2017 

Про виплату одноразової грошової винагороди обдарованим та талановитим дітям 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 463/А-2017 

від 21.08.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 24 – 27 серпня 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 464/А-2017 

від 21.08.2017 

Про надання дозволу гр. Вінічуку А.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 465/А-2017 

від 21.08.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Халюк Наталії Павлівні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 466/А-2017 

від 22.08.2017 

Про влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, ***року народження 

під піклування *** 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 467/А-2017 

від 22.08.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 28 липня  2017 року № 416/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 468/А-2017 

від 22.08.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Войнікова Андрія 

Михайловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 469/А-2017 

від 22.08.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 470/А-2017 

від 23.08.2017 

Про влаштування   дитини, позбавленої батьківського  піклування, ***,  *** року 

народження  під опіку  *** 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 471/А-2017 

від 23.08.2017 

Про влаштування   дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, *** року 

народження  під опіку  *** 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 472/А-2017 

від 28.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів 

загального фонду до спеціального фонду Марківської  сільської ради 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 473/А-2017 

від 28.08.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі  «Сприяння 

функціонування управління соціального захисту населення на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 474/А-2017 

від 28.08.2017 

Про влаштування ***, ***року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 475/А-2017 

від 28.08.2017 

Про встановлення часу побачень та спілкування  ***  з дітьми, ***,*** року 

народження,  ***,***року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 476/А-2017 Про визначення місця проживання дитини, ***, *** р.н. текстовий Відділ загального 



від 28.08.2017 документ діловодства та 

контролю 

  № 477/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання дозволу гр. Козак О.Я. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 478/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання дозволу на безоплатну передачу у власність земельних ділянок 

неповнолітній дитині  та підписання у зв‗язку  з цим відповідних документів     

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 479/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання згоди неповнолітній на укладання та підписання  договору розподілу 

спадкового майна 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 480/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання дозволу на укладання договору  оренди земельної ділянки,  ? частина 

якої  належить малолітній дитині    

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 481/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання договору 

купівлі-продажу ? частини житлового будинку, право користування яким мають 

малолітня  та неповнолітня діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 482/А-2017 

від 28.08.2017 

Про надання дозволу гр. Добровольській Ользі Анатоліївні  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП ім. Кірова на території Кіровської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 483/А-2017 

від 28.08.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

для участі команди НВК (школа-гімназія) №1 м.Роздільна у Всеукраїнських фінальних 

змаганнях з футболу ―Шкіряний м'яч —  Кубок Coca-Cola‖ сезону 2016-2017 років у 

віковій групі змагань U-14 (2003 р.н.) 25 — 27.08.2017 р. у  м. Суми 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 484/А-2017 

від 28.08.2017 

Про затвердження списків обліку  дітей та підлітків шкільного віку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 485/А-2017 

від 28.08.2017 

Про визначення місця бойового злагодження загонів оборони Роздільнянського району текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 486/А-2017 Про  виділення коштів з районного бюджету текстовий Відділ загального 



від 30.08.2017 документ діловодства та 

контролю 

  № 487/А-2017 

від 30.08.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177395 від 05 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Іванова Віктора 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 488/А-2017 

від 30.08.2017 

Про нагородження грамотам районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 489/А-2017 

від 30.08.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177472 від 05 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Гура Валентини Іванівни 

на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Нива» на 

території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 490/А-2017 

від 30.08.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177496 від 05 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Іванової Клави Петрівни на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП «Нива» на 

території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 491/А-2017 

від 30.08.2017 

Про  утворення районної комісії з питань евакуації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 492/А-2017 

від 30.08.2017 

Про виплату одноразової грошової винагороди обдарованим та талановитим дітям 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2017 

року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 



документу 

  № 493/А-2017 

від 01.09.2017  

Про влаштування в будинок дитини ,*** *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 494/А-2017 

від 01.09.2017 

Про втрату чинності розпоряджень голови районної державної адміністрації від 16 

березня 2012 року №300/А-2012  та від 22 листопада 2012 року №1095/А-2012 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 495/А-2017 

від 01.09.2017 

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які надаються через 

відділ надання адміністративних послуг Роздільнянської районної адміністрації Одеської 

області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 496/А-2017 

від 01.09.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 497/А-2017 

від 04.09.2017 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2017 

року та заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 498/А-2017 

від 04.09.2017 

Про надання дозволу гр. Сухомлину С.Л. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Петроєвдокиївський» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 499/А-2017 

від 04.09.2017 

Про надання дозволу гр. Кісі С.І. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 500/А-2017 

від 04.09.2017 

Про надання дозволу гр. Сухомлину О.Л. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Петроєвдокиївський» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 501/А-2017 

від 05.09.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на вересень 2017 року  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 502/А-2017 

від 05.09.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на вересень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 503/А-2017 

від 05.09.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226589 від 20 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Андрієш Євдокії 

Володимирівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 504/А-2017 

від 05.09.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Балан Вадиму 

Сергійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кіровської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 505/А-

2017  від 

06.09.2017 

Про затвердження складу постійно діючої комісії із соціального страхування в зв‘язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 506/А-2017 

від 06.09.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД №0171966 від 14.02.1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Павелко    Сергія 

Стефановича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП   ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 507/А-2017 

від 07.09.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 508/А-2017 

від 08.09.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови  Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 20 листопада 2008 року № 2165/А-2008 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 509/А-2017 

від 08.09.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської 

районної    державної    адміністрації 

для  участі   команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у    Відкритому   Кубку 

Києва  ім.Затворницького з  волейболу пляжного серед   юнаків   та    дівчат  у вікових 

категоріях до   14, до 16 та до 18 років,  який   відбудеться   08-10.09.2017р.   у  м.Київ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 510/А-2017 Про надання дозволу гр. Путілову В.М на розробку технічної документації із текстовий Відділ загального 



від 08.09.2017 землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

документ діловодства та 

контролю 

  № 511/А-2017 

від 08.09.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Пінчук Антоніни 

Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 512/А-2017 

від 13.09.2017 

Про збільшення доходної та видаткової  частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 513/А-2017 

від 13.09.2017 

Про надання дозволу гр. Мігоренко О.І на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Відрядівське» на території Єгорівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 514/А-2017 

від 13.09.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 702495 від 12 серпня 2002 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лупашко Валентини 

Володимирівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 515/А-2017 

від 13.09.2017 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, ***, ***року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 516/А-2017 

від 13.09.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 517/А-2017 

від 13.09.2017 

Про надання *** доступу до інформації, що має ступінь секретності "Таємно" текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 518/А-2017 

від 13.09.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на вересень 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 519/А-2017 Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської текстовий Відділ загального 



від 13.09.2017 районної    державної    адміністрації для  участі 

команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у   Чемпіонаті  Одеської  області  з легкої 

атлетики  серед ДЮСШ та СДЮСШОР за участю юнаків та    дівчат  2000,  2001,  2002 

р.н.   та  молодше ,    який   відбудеться   14.09.2017р.   у  м.Одеса 

документ діловодства та 

контролю 

  № 520/А-2017 

від 14.09.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 521/А-2017 

від 14.09.2017 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на ІV квартал 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 522/А-2017 

від 15.09.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду районного бюджету відділу культури Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 523/А-2017 

від 15.09.2017 

Про затвердження графіка проведення «прямих телефонних ліній» керівниками 

структурних підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації на ІV квартал 

2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 524/А-2017 

від 15.09.2017 

Про виділення коштів для участі команди Болгарської ЗОШ І-ІІІ ступенів у фінальних 

змаганнях Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України 

«Козацький гарт», який відбудеться з 19 по 22 вересня у смт. Лазурне, Скадовського 

району, Херсонської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 525/А-2017 

від 20.09.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з ***, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 526/А-2017 

від 21.09.2017 

Про влаштування  в будинок дитини ***, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 527/А-2017 

від 22.09.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів 

загального фонду до спеціального фонду Виноградарській  сільській раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 528/А-2017 

від 22.09.2017 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 529/А-2017 Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського текстовий Відділ загального 



від 22.09.2017 піклування документ діловодства та 

контролю 

  № 530/А-2017 

від 22.09.2017 

Про проведення  в Роздільнянському районі диспансеризації юнаків і дівчат 2001, 2002, 

2003 років народження  у 2017 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 531/А-2017 

від 22.09.2017 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації в Роздільнянському районі Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України 

на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 532/А-2017 

від 27.09.2017 

Про надання дозволу гр. Ліліці С.П на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСП «Костянтинівське» на території Марківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 533/А-2017 

від 27.09.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр.  Гладуняк Григорія 

Степановича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Яковлівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 534/А-2017 

від 27.09.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Луцик Олександра 

Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Єгорівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 535/А-2017 

від 27.09.2017 

Про влаштування ***, *** року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 536/А-2017 

від 27.09.2017 

Про влаштування  ***,  ***року народження,  під піклування *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 537/А-2017 

від 27.09.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлової квартири, належної 

неповнолітній та малолітнім дітям  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 538/А-2017 

від 27.09.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 14 – 16 жовтня  2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 539/А-2017 

від 28.09.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 540/А-2017 

від 28.09.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 541/А-2017 

від 28.09.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171743 від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ткач Галини 

Володимирівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 542/А-2017 

від 28.09.2017 

Про встановлення часу побачень та спілкування  ***  з донькою, ***, *** року 

народження    

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 543/А-2017 

від 28.09.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на жовтень 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 544/А-2017 

від 28.09.2017 

Про надання дозволу на укладання договору  оренди земельної ділянки,  яка  належить 

неповнолітній дитині  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 545/А-2017 

від 28.09.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання договору 

купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки,право користування якими має 

малолітня дитина  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 546/А-2017 

від 29.09.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за жовтень 2017 

року 

 
№п/ Реєстраційн Назва розпорядження Носій Місце зберігання 



п ий номер 

документу 

  № 547/А-

2017 від 

02.10.2017  

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на IV квартал 2017 року текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 548/А-

2017 від 

04.10.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих 

на жовтень 2017 року 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 549/А-

2017 від 

04.10.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 14 липня 2017 року № 393/А-2017 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 550/А-

2017 від 

04.10.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Лесніченко Геннадія 

Геннадійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 551/А-

2017 від 

05.10.2017 

Про  затвердження паспортів текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 552/А-

2017 від 

05.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по Програмі 

теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського району на 2016 - 

2018 роки 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 553/А-

2017 від 

05.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального фонду до спеціального фонду Роздільнянській районній раді 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 554/А-

2017 від 

05.10.2017 

Про відзначення в Роздільнянському районі  Міжнародного дня громадян похилого віку  та 

Дня ветерана 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 555/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про перерозподіл видаткової   частини  загального фонду бюджету Роздільнянського 

району  за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 556/А-

2017 від 

Про надання дозволу гр. Портній А.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс



06.10.2017 земель   ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

тва та контролю 

  № 557/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про надання дозволу гр. Винар М.І. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП  ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 558/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про надання дозволу гр. Винар М.І. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель              колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 559/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної  державної адміністрації 

для  участі команди КЗ «Роздільнянської ДЮСШ» у Чемпіонаті  Одеської області з 

футболу  2017-2018р.р. серед команд-юнаків «Дитяча ліга» 2002-2005 

р.н.,     який   відбудеться   07.10.2017р.  у  м.Б-Дністровський 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 560/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про збільшення доходної та видаткової   частини  загального фонду   бюджету 

Роздільнянського району  за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 561/А-

2017 від 

06.10.2017 

Про збільшення доходної та видаткової  частини  спеціального фонду 

бюджету   Роздільнянського району за рахунок субвенції  з обласного бюджету іншим 

бюджетам  на виконання інвестиційних проектів 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 562/А-

2017 від 

09.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загального до спеціального фонду Роздільнянській районній раді 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 563/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про оголошення  конкурсу на вакантні посади районної державної адміністрації текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 564/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про надання ***  *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 565/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про початок опалювального сезону   2017-2018 років у населених 

пунктах   Роздільнянського району 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 566/А- Про  виділення коштів відділу освіти  районної  державної  адміністрації для текстовий Відділ 



2017 від 

10.10.2017 

участі  школярів у обласній спартакіаді  учнів загальноосвітніх  навчальних закладів 

району в І півріччі 2017/2018 н.р 

 документ загального діловодс

тва та контролю 

  № 567/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини-сироти текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 568/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про надання***, *** року народження,  статусу дитини-сироти текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 569/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр.  Тарануци Володимира 

Миколайовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 570/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Вінічук Анатолія 

Володимировича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степанівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 571/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про виділення  коштів  з  районного бюджету для надання цільової    адресної допомоги 

громадянам  району,   які  опинились   у скрутних  життєвих обставинах 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 572/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про виділення коштів з  районного бюджету для  надання цільової адресної 

допомоги  ветеранам Другої світової війни 1939-1945 років 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 573/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про   виділення з  районного  бюджету  коштів  на проведення звітно-виборної 

конференції   «Громадської Роздільнянської районної організації  осіб з інвалідністю» та 

відзначення ювілейної дати – 10- ти річчя організації осіб з інвалідністю 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 574/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про виділення коштів  з  районного бюджету для надання цільової  адресної допомоги 

учасникам антитерористичної операції та членам  їх сімей 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 575/А-

2017 від 

10.10.2017 

Про виділення    коштів  з  районного бюджету для  встановлення пам‘ятного  знаку 

учасникам антитерористичної операції 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 



  № 576/А-

2017 від 

11.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів з 

загалтьного фонду до спеціального КЗ "Роздільнянська центральна районна лікарня" 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 577/А-

2017 від 

11.10.2017 

Про затвердження шкільної мережі  на 2017 - 2018 навчальний рік текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 578/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної    державної  адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у міжобласному турнірі з міні-

футболу серед юнаків 2005-2006 р.н., приуроченого  до  Дня захисника України, який 

відбудеться 13-15.10.2017р  у смт. Окни 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 579/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих 

бюджетів на виконання інвестиційних проектів 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 580/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 581/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про надання дозволу гр.Сєньковій І.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП "Хаджибеївський" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 582/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про надання дозволу гр.Бичковій С.Р. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП"Перемога" на території Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 583/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про внесення змін до додатку до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 31 серпня 2012 року № 805/А-2012 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 584/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про надання дозволу гр.Путілову М.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

ВАТ"Петроєвдокиївський" на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 585/А-

2017 від 

Про затвердження Положень про служби охорон праці, які діють в структурних підрозділах 

районної державної адміністрації 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс



13.10.2017 тва та контролю 

  № 586/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про утворення робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 587/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про відзначення Дня захисника України в Роздільнянськоу районі текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 588/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 589/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та дальшого проживання дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам та молоді з їх числа 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 590/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про затвердження переліку інструкцій та інструкцій з охорони праці, які діють в 

структурних підрозділах районної державної адміністрації 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 591/А-

2017 від 

13.10.2017 

Про створення комісії з визначення непридатності посвідчення постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 592/А-

2017 від 

17.10.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217590 від 07 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я Поліщук Фаїни Леонідівни 

на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

"Костянтинівське" на території Марківської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 593/А-

2017 від 

17.10.2017 

Про створення комісії з перевірки закладів соціального захисту та соціального 

обслуговування, в яких перебувають діти 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 594/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 595/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714940 від 17 квітня 2002 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я Козак Євгенія Івановича на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 



ВАТ"Петроєвдокиївський" на території Новоукраїнської сільської рад Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  № 596/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів 

загального фонду до спеціального фонду Гаївській сільській раді 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 597/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105041 від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я Яслик Олександра 

Миколайовича  на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП ім Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області  (за межами населених пунктів) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 598/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 599/А-

2017 від 

18.10.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105040 від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я Яслик  Віри Микитівни на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 600/А-

2017 від 

19.10.2017 

Про надання дозволу гр.Новгородському В.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім.Калініна на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

 документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 601/А-

2017 від 

19.10.2017 

Про надання дозволу гр.Мельниченко О.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 602/А-

2017 від 

19.10.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Данилюк Олени Валеріївни длят ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Марківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 603/А-

2017 від 

20.10.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 604/А-

2017 від 

20.10.2017 

Про утворення комісії з питань фінансування розвитку виноградарства, садівництва та 

хмелярства 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 605/А-

2017 від 

20.10.2017 

Про створення робочої групи з розробки районної Програми зайнятості населення на 

період до 2020 р. 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 606/А-

2017 від 

23.10.2017 

Про організацію виконання пункту 2 розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 10.10.2017 № 565/А-2017 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 607/А-

2017 від 

23.10.2017 

Про надання дозволу гр.Дурдук О.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП "Комуніст" на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 608/А-

2017 від 

23.10.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації "Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки" запланованих 

на жовтень 2017 року 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 609/А-

2017 від 

24.10.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов'язки голови районної державної 

адміністрації від 12 травня 2017 року № 260/А-2017 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 610/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 611/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих 

бюджетів на виконання інвестиційних проектів та залишку освітньої субвенції відділу 

освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 612/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду районного бюджету та залишку освітньої субвенції відділу освіти 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 613/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих 

бюджетів на виконання інвестиційних проектів 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 614/А-

2017 від 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній комплексній програмі «Безпечна 

Роздільнянщина» на 2017 рік 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



25.10.2017 контролю 

  № 615/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 616/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих 

бюджетів 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 617/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про надання дозволу гр.Русс М.І. на розробку технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП"Нива" на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 618/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про перерозподіл кошторисних призначень по районній комплексній програмі підтримки 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2017 роки 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 619/А-

2017 від 

25.10.2017 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов'язки голови районної 

державної адміністрації від 30.05.2014 року № 298/А2014 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 620/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про оголошення конкурсу на вакантні посади районної державної адміністрації текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 621/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про затвердження районного плану заходів з проведення в районі у 2017 році 

Всеукраїнського тижня права 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 622/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з *** , *** року 

народження 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 623/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної    державної    адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у    VІІ  Всеукраїнському  турнірі

  з боротьби дзюдо  «Кубок  Скіфів»  серед    юнаків   2005-2009 р.н., 

який   відбудеться   27-28.10.2017р.  у  м.Херсон 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 624/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 625/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про зняття статусу дитини,позбавленої батьківського піклування, з ***,*** року 

народження 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 626/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження у будь-який спосіб будь-яким 

особам 2/5 частини житлової квартири, 1/4 частини житлового будинку та набуття 

житлового будинку право користування якими має і буде мати малолітня дитина 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 627/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження 1/4 частини квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 628/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження у будь-який спосіб будь-яким 

особам 3/4 частини житлового будинку та набуття 3/4 частини житлової квартири  право 

користування якими має і буде мати малолітня дитина 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 629/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки,  яка  належить 

неповнолітній дитині 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 630/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження шляхом укладання договору 

купівлі-продажу житлової квартири на ім'я малолітньої дитини    

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 631/А-

2017 від 

27.10.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження 1/2  частини квартири та 

вчинення правочину набуття у будь-який спосіб,частини житлового будинку право 

користування якими має малолітня дитина 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 632/А-

2017 від 

31.10.2017 

Про створення постійно діючої комплексної робочої групи із забезпечення надійності та 

безпеки експлуатації об‘єктів соціальної інфраструктури 

текстовий

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за листопад 2017 

року 
 

№п/

п 

Реєстраці

йний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 



  № 633/А-

2017 від 

01.11.2017

  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального до 

спеціального фонду залишку освітньої субвенції відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 634/А-

2017 від 

01.11.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших місцевих 

бюджетів на виконання інвестиційних проектів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 635/А-

2017 від 

02.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 636/А-

2017 від 

02.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації на 

придбання нагородного матеріалу для проведення фінальних змагань з гандболу серед юнаків 

ІІ  групи обласної спартакіади, які відбудуться 02-03 листопада 2017 року в м. Роздільна 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 637/А-

2017 від 

02.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної    державної    адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у   ІІ турі Чемпіонату Одеської 

області з волейболу «Дитяча ліга» серед юнаків 2001 р.н. та молодше, який відбудеться 

05.11.2017р.  у  м.Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 638/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 639/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на 

листопад 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 640/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Скляренко Галини Павлівни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 641/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714951 від 17 квітня 2002 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Луговського Костянтина 

Миколайовича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності  ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 642/А- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) текстовий Відділ 



2017 від 

03.11.2017 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Сорочан Світлани Федорівни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ загального діловодс

тва та контролю 

  № 643/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про визначення місця проживання дітей, ***, *** р.н., ***, *** р.н. текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 644/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Скляренко Івана Івановича для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 645/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про надання дозволу гр. Секрет С.О. на розробку технічної документації із землеустрою, 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель  колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 646/А-

2017 від 

03.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 647/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 жовтня 

2017 року №548/А -2017 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 648/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 649/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету на придбання дитячих подарунків до 

Дня  святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 650/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної    державної    адміністрації 

для  участі  команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у    Чемпіонаті  Одеської області  з 

легкої  атлетики серед ДЮСШ та СДЮСШОР за участю юнаків  та   дівчат  2005  -  2007 

р.н.  та  молодше,   який відбудеться 09.11.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 651/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Іванова Сергія Володимировича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської сільської 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 



ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

  № 652/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Міхова Олега Володимировича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 653/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Сандул Віктора Петровича для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 654/А-

2017 від 

06.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 655/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про передачу коштів з загального фонду  на  спеціальний фонд по районній комплексній 

програмі  «Підтримки учасників  антитерористичної операції  учасників  та членів   їх сімей 

на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 656/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про проведення експертних випробувань комплексної системи захисту інформації відділу 

ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 657/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на 

листопад 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 658/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної   адміністрації   від   17   березня   2016  року № 137/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 659/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної    державної    адміністрації 

для  участі команди   КЗ      «Роздільнянської    ДЮСШ»   у  Дитячо  -

  юнацькій    лізі    Одеської   області   з   гандболу  системи  освіти на 2017-2018н.р. 

серед  дівчат     2004  -  2007  р.н.,     який    відбудеться 09 - 11.11.2017р.  у  м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 660/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про надання дозволу гр. Приходько Л.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка  на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 661/А- Про надання дозволу гр. Яслик В.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо текстовий Відділ 



2017 від 

08.11.2017 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП  ім. Т.Г. Шевченка  на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ загального діловодс

тва та контролю 

  № 662/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про встановлення статусу приміщень з обмеженим доступом та затвердження Порядку 

доступу до приміщень відділу ведення державного реєстру виборців та заходи щодо 

захищеності бази даних реєстру 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 663/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 664/А-

2017 від 

08.11.2017 

Про надання ***, *** року народження,  статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 665/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про підтримку в актуальному стані веб-сайту Роздільнянської  районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 666/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на 

листопад 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 667/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 668/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про утворення районної робочої групи з питань соціального забезпечення громадян України, 

які перемістились до Роздільнянського району з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення антитерористичної операції 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 669/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення гр. Почиваліній Світлані Павлівні з ведення фермерського 

господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 670/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення   гр. Почиваліну Святославу Олександровичу з ведення фермерського 

господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 



населеного пункту) 

  № 671/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення ТОВ «ЮКРЕНІАН ІНДАСТРІАЛ ГАРДЕНС» з ведення фермерського 

господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 672/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення  ТОВ «ЮКРЕНІАН ІНДАСТРІАЛ ГАРДЕНС» з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 673/А-

2017 від 

09.11.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення  ТОВ «ЮКРЕНІАН ІНДАСТРІАЛ ГАРДЕНС» з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 674/А-

2017 від 

10.11.2017 

Про створення комісії для здійснення контролю за харчуванням дітей у навчальних закладах 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 675/А-

2017 від 

10.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі  команди    КЗ «Роздільнянської ДЮСШ»  у  Чемпіонаті     Одеської  області 

з  футболу 2017 – 2018  рр. серед команд  –  юнаків  «Дитяча ліга»  2002 - 2005 р.н.  І  коло  ІІІ 

тур, який відбудеться 11.11.2017р. у смт.Овідіопіль 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 676/А-

2017 від 

13.11.2017 

Про створення робочої групи з питань моніторингу ефективного використання бюджетних 

коштів на проведення ремонтних  робіт в закладах освіти району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 677/А-

2017 від 

13.11.2017 

Про надання дозволу гр. Лупашко А.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель   ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської селищної  ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 678/А-

2017 від 

13.11.2017 

Про надання дозволу гр. Цибульській В.К. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель  колишнього КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 



району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  № 679/А-

2017 від 

13.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Матвієнко Галини Михайлівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кам‘янської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 680/А-

2017 від 

13.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації для 

участі школярів у фіналі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я», 

який відбудеться 16-18 листопада 2017 року у м. Києві 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 681/А-

2017 від 

14.11.2017 

Про внесення змін до  розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 03 жовтня 2014 року №541/А-2014  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 682/А-

2017 від 

15.11.2017 

Про надання  дозволу на розроблення детального плану  території  орієнтованою площею 

135,00 га для   будівництва     та   обслуговування   об'єктів енергетики  - 

сонячних   електростанцій,   що знаходиться  на території Роздільнянської міської 

ради  Роздільнянського  району  Одеської області (за   межами   населеного   пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 683/А-

2017 від 

15.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі школярів у 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», який відбудеться 17 

листопада 2017 року в м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 684/А-

2017 від 

15.11.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» запланованих на 

листопад 2017 року  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 685/А-

2017 від 

16.11.2017 

Про право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і розпорядчих 

документів 

текстовийд

окумент 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 686/А-

2017 від 

16.11.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету за рахунок субвенції  з Державного бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих 

територій  Роздільнянській міській раді 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 687/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі   команди    КЗ «Роздільнянської    ДЮСШ»   у    Відкритій 

першості  Одеської  області з дзюдо серед    вихованців  ДЮСШ  2003 – 2004  р.н. ,    який 

відбудеться 18.11.2017р. у смт.Окни 

текстовийд

окумент 

Відділ 

загального діловодс

тва та контролю 

  № 688/А-

2017 від 

Про відзначення у 2017 році Дня Гідності та Свободи в Роздільнянському районі текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 



17.11.2017 контролю 

  № 689/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 690/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 691/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про внесення змін  до  розпорядження голови районної державної адміністрації  від 10 

жовтня 2017 року № 573/А-2017 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 692/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про надання ***, *** року народження, повної цивільної дієздатності текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 693/А-

2017 від 

17.11.2017 

Про влаштування  в будинок дитини ***, *** року народження текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 694/А-

2017 від 

20.11.2017 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 695/А-

2017 від 

20.11.2017 

Про перерозподіл коштів   резервного фонду районного бюджету текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 696/А-

2017 від 

20.11.2017 

Про перерозподіл коштів резервного фонду районного бюджету текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 697/А-

2017 від 

20.11.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 698/А-

2017 від 

20.11.2017 

Про здійснення обстеження житла  визначеного для купівлі та подальшого проживання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 699/А-

2017 від 

Про перерозподіл коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 



21.11.2017 здоров‘я контролю 

  № 700/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про перерозподіл коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров‘я 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 701/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 702/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про створення експертної комісії з проведення  експертизи цінності секретних документів 

у  Роздільнянській районній державній адміністрації 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 703/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про створення експертної комісії  з питань  таємниць Роздільнянської  районної державної 

адміністрації 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 704/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про приписку громадян 2001 року народження до призовної дільниці  у січні - березні 2018 

року і заходах щодо її якісного   проведення 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 705/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про надання дозволу гр. Кольцун П.Ю. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 706/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про надання дозволу гр. Новацькій Н.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель  колишнього КСП ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 707/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про надання дозволу гр. Поліщук Л.І. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Костянтинівське» на території Марківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 708/А-

2017 від 

21.11.2017 

Про надання дозволу гр. Сухомлин Н.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель  ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 709/А- Про надання дозволу гр. Зіміній О.В. на розробку технічної документації із землеустрою текстовийд Відділ загального 



2017 від 

21.11.2017 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

окумент діловодства та 

контролю 

  № 710/А-

2017 від 

22.11.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  спеціального фонду 

бюджету  Роздільнянського району за рахунок субвенції  з обласного бюджету іншим 

бюджетам  на виконання інвестиційних проектів  

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 711/А-

2017 від 

22.11.2017 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з *** *** року народження текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 712/А-

2017 від 

22.11.2017 

ДСК текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 713/А-

2017 від 

22.11.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 714/А-

2017 від 

22.11.2017 

Про здійснення обстеження житла,  визначеного для купівлі та подальшого проживання 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 715/А-

2017 від 

22.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського району в ІІІ етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбудеться 02 грудня 

2017року 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 716/А-

2017 від 

23.11.2017 

Про затвердження паспорту текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 717/А-

2017 від 

23.11.2017 

Про затвердження Положення про  порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці працівників районної  державної адміністрації 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 718/А-

2017 від 

23.11.2017 

Про створення комісії по перевірці знань з питань охорони праці працівників районної 

державної адміністрації 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 719/А-

2017 від 

Про оголошення конкурсу на вакантні посади районної державної адміністрації текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 



27.11.2017 контрол 

  № 720/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про право першого і другого підписів платіжних,  розрахункових, інших 

фінансових  і  розпорядчих  документів  управління  розвитку  та  інвестицій Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 721/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 722/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення інклюзивного навчання у навчальних 

закладах Роздільнянського району на 2017-2018 роки 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 723/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі  команди    КЗ «Роздільнянської  ДЮСШ»   у  Чемпіонаті Одеської області з легкої 

атлетики  серед  юнаків  та дівчат  2004 - 2006 р.н. , який   відбудеться  30.11.2017р. у м.Одеса 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 724/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної  державної  адміністрації 

для  участі  команди    КЗ «Роздільнянської    ДЮСШ»   у ІІ Всеукраїнському турнірі з 

боротьби дзюдо  « Українка »   серед  дівчат   2002 - 2007 р.н. ,  який  відбудеться 25.11.2017р. 

у м.Дніпро 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 725/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської  районної державної адміністрації для 

участі  команди    КЗ 

«Роздільнянської  ДЮСШ»  у  Відкритому     Кубку   Федерації     гандболу    Одеської    обла

сті    серед   команд   юнаків   2004 – 2007 р.н.  сезону  2017-2018.р.р , який   відбудеться  25-

26.11.2017р. у м.Одеса 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 726/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217995 від 19 березня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Добинди Єфросинії 

Михайлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

«Перемога» на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 727/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Вегерчук Світлани Олександрівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кіровської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 728/А-

2017 від 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 033979 від 05 жовтня 1996 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Факас Надії Григорівни на 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 



27.11.2017 право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП              «Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

контрол 

  № 729/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Зарочинцева Олександра Васильовича 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту)  

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 730/А-

2017 від 

27.11.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Сапеску Ганни Григорівни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

  № 731/А-

2017 від 

29.11.2017 

Про організацію громадських робіт на 2018 рік текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

100.

    

№ 732/А-

2017 від 

29.11.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 

листопада 2017 року №666/А -2017 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

101.

    

№ 733/А-

2017 від 

29.11.2017 

Про припинення піклування, над ***, *** року народження текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

102.

    

№ 734/А-

2017 від 

29.11.2017 

Про надання дозволу громадянам Попову Д.Г. та Поповій Д.Г. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП   «Комуніст» на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

103.

    

№ 735/А-

2017 від 

29.11.2017 

Про затвердження Положення про районну постійно діючу комісію з питань регулювання 

земельних відносин  

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

104.

    

№ 736/А-

2017 від 

30.11.2017 

Про надання дозволу гр. Павелко О.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 

контрол 

105.

    

№ 737/А-

2017 від 

Про надання дозволу гр. Жгільову О.Г. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

текстовийд

окумент 

Відділ загального 

діловодства та 



30.11.2017 колишнього КСП «Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

контрол 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за грудень 2017 

року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 738/А-2017 від 

01.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження 1/5 частини квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 739/А-2017 від 

01.12.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на грудень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 740/А-2017 від 

01.12.2017 

Про утворення комісії з питань визначення напрямів та  об‘єктів, на які буде 

спрямовано  у 2017 році субвенцію з  державного бюджету місцевому бюджету на 

придбання  житла для дитячого будинку сімейного типу, соціального житла для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 741/А-2017 від 

01.12.2017 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

учнів Роздільнянського району в ІІІ (обласному) етапі XVІІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика,який відбудеться 09 грудня 2017 року в м. 

Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 742/А-2017 від 

01.12.2017 

Про надання дозволу гр. Ковальчук Л.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель  колишнього КСП «Нива»  на території Яковлівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 743/А-2017 від 

01.12.2017 

Про надання дозволу громадянам Кольцун М.М., Кольцун Г.М. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП   «Шевченка» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 744/А-2017 від Про надання дозволу на вчинення  правочину дарування  квартири малолітній текстовий Відділ загального 



04.12.2017 дитині  *** р.н. документ діловодства та 

контролю 

  № 745/А-2017 від 

04.12.2017 

Про влаштування ***, 05.04.2009 року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 746/А-2017 від 

04.12.2017 

Про влаштування ***, ***року народження, під піклування *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 747/А-2017 від 

04.12.2017 

Про влаштування ***, ***року народження, під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 748/А-2017 від 

04.12.2017 

Про припинення опіки  над дитиною, позбавленою  батьківського піклування, ***, 

***року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 749/А-2017 від 

05.12.2017 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та 

подальшого  проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб та молоді з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 750/А-2017 від 

06.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку  за рахунок передачі коштів з 

загального фонду до спеціального КЗ «Роздільнянська центральна районна лікарня» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 751/А-2017 від 

06.12.2017 

Про створення комісії з надання категорії Комунальному закладу «Роздільнянська 

дитячо-юнацька спортивна школа» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 752/А-2017 від 

06.12.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 753/А-2017 від 

06.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)   гр. Тернової Любові 

Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Марківської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 754/А-2017 від 

06.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714985 від 17 квітня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Сухомлин 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Людмили Миколаївни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів). 

контролю 

  № 755/А-2017 від 

06.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 756/А-2017 від 

06.12.2017 

Про виділення коштів на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 757/А-2017 від 

06.12.2017 

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 758/А-2017 від 

06.12.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 759/А-2017 від 

06.12.2017 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 760/А-2017 від 

06.12.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 761/А-2017 від 

06.12.2017 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі 

зміни її цільового призначення гр. Гальчинській Надії Миколаївні з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 762/А-2017 від 

07.12.2017 

Про надання ІІ категорії Комунальному закладу «Роздільнянська дитячо-юнацька 

спортивна школа» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 763/А-2017 від 

07.12.2017 

Про внесення змін до розпорядження  голови  Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 10 жовтня 2017р № 566/А-2017 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 764/А-2017 від 

08.12.2017 

Про надання дозволу гр. Копусь О.Є. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 765/А-2017 від 

08.12.2017 

Про надання дозволу гр. Романову Є.Д. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Фрунзе на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 766/А-2017 від 

08.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Сторчевого Романа 

Павловича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 767/А-2017 від 

11.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі забезпечення 

комфортних умов платника у центрах обслуговування податків в Роздільнянському 

районі на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 768/А-2017 від 

11.12.2017 

Про затвердження паспортів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 769/А-2017 від 

11.12.2017 

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 770/А-2017 від 

11.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі взаємодії органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та сприяння соціально-

економічного розвитку  Роздільнянського району на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 771/А-2017 від 

11.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок субвенції з 

обласного бюджету іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 772/А-2017 від 

13.12.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації для участі команди КЗ «Роздільнянської  ДЮСШ» у Чемпіонаті 

Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 р.н. та молодше, який 

відбудеться 14.12.2017р. м.Одеса.  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 773/А-2017 від 

13.12.2017 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 06 листопада 2017 року № 653/А-2017. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 774/А-2017 від 

13.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчудження 1/3 частки квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 775/А-2017 від 

13.12.2017 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 776/А-2017 від 

14.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду районного 

бюджету  за рахунок субвенції інших бюджетів  на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 777/А-2017 від 

13.12.2017 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської 

районної державної адміністрації на робочих місцях 23 – 25, 30, 31 грудня 2017 року, 

01,06 – 08 січня 2018 року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 778/А-2017 від 

14.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 779/А-2017 від 

14.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла 

для  дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 780/А-2017 від 

14.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для участі дітей Роздільнянського району 

в обласному святковому заході, який відбудеться в Одеському державному цирку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 781/А-2017 від 

14.12.2017 

Про надання ***,*** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 782/А-2017 від 

14.12.2017 

Про затвердження Положення про Роздільнянську районну ланку територіальної 

підсистеми  єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області та 

Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту  Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 783/А-2017 від Про затвердження Положення про управління розвитку та інвестицій Роздільнянської текстовий Відділ загального 



14.12.2017 районної державної адміністрації в новій редакції документ діловодства та 

контролю 

  № 784/А-2017 від 

14.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі  з 

загального фонду Понятівській сільській раді у виді субвенції на виконання 

інвестиційних проектів. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 785/А-2017 від 

14.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі коштів  з 

загального фонду до спеціального фонду Роздільнянській районній раді. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 786/А-2017 від 

15.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  спеціального фонду районного 

бюджету  за рахунок субвенції інших бюджетів  на виконання інвестиційних 

проектів. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 787/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 788/А-2017 від 

15.12.2017 

Про затвердження акту визначення збитків завданих ТОВ «ТРАНСБУД-СУ-6» 

Роздільнянській міській раді. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 789/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення  коштів  відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації для участі команди КЗ «Роздільнянської  ДЮСШ» у Кубку України  з 

футзалу,  який  відбудеться 18-21.12.2017р. м.Вінниця. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 790/А-2017 від 

15.12.2017 

Про затвердження складу об‘єктових та районних формувань цивільного захисту та 

районних  спеціалізованих служб цивільного захисту  Роздільнянського району. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 791/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації для участі школярів в обласній краєзнавчій конференції учнівської 

молоді  «Скарбнички мого краю – Одещини», яка відбудеться 16 грудня 2017 року в 

м.Одеса. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 792/А-2017 від 

15.12.2017 

Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 793/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 

роки»  запланованих на грудень 2017 року за рахунок делегованих коштів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 794/А-2017 від 

15.12.2017 

Про надання дозволу гр. Падурець Є.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Котовського на території Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 795/А-2017 від 

15.12.2017 

Про надання дозволу гр. Ніщенко А.Г. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Зоря» на території Бецилівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 796/А-2017 від 

15.12.2017 

Про надання дозволу гр. Луцюк Є.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 797/А-2017 від 

15.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії  ОД № 0177761 від 04 квітня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Вершиніної 

Валентини Федорівни, на право на земельну частку (пай), який перебував у 

колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 798/А-2017 від 

15.12.2017 

Про надання дозволу гр. Козак Ю.Є. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 799/А-2017 від 

15.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Добровольської 

Ольги Анатоліївни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Кіровської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 800/А-2017 від 

15.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090769  від 14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Косташ 

Євгенії Гаврилівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

  № 801/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі сприяння 

функціонуванню Центру надання адміністративних послуг при Роздільнянській 

районній державній адміністрації на 2016-2017 роки». 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 802/А-2017 від 

15.12.2017 

Про затвердження паспорту текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 803/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету  відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 804/А-2017 від 

15.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших 

місцевих бюджетів  на виконання інвестиційних проектів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 805/А-2017 від 

19.12.2017 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2017-2021 роки» 

запланованих на грудень 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 806/А-2017 від 

19.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Баран Тетяні 

Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 807/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови Роздільнянської 

районної державної адміністрації від 03 грудня  2008 року №2280/А-2008. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 808/А-2017 від 

19.12.2017 

Про надання дозволу гр. Фокши В.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Кірова на території Кіровської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 809/А-2017 від 

19.12.2017 

Про створення комісії з перевірки секретних документів у Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 810/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

контролю 

  № 811/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 812/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 813/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 814/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 815/А-2017 від 

19.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату № 0538867 від 06 березня 1998 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Трифон Дмитра 

Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Перемога» на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 816/А-2017 від 

19.12.2017 

Про організацію проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців Роздільнянської районної державної адміністрації. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 817/А-2017 від 

19.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги 

громадянам району,  які опинились у скрутних життєвих обставинах. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 818/А-2017 від 

19.12.2017 

Про  виділення коштів  з  районного бюджету для надання цільової адресної 

допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 819/А-2017 

  

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на І квартал 2018 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 820/А-2017 від 

19.12.2017 

Про перерозподіл коштів загального фонду районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 821/А-2017 від 

19.12.2017 

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 822/А-2017 від 

20.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду районного 

бюджету  за рахунок субвенції інших бюджетів  на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 823/А-2017 від 

20.12.2017 

Про виділення коштів  на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 824/А-2017 від 

20.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді по 

Програмі теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського 

району на 2016 - 2018 роки 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 825/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження  ? частки квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 826/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження частки квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 827/А-2017 від 

21.12.2017 

Про заходи щодо запобігання корупції в Роздільнянській районній державній 

адміністрації. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 828/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка проведення «прямих телефонних ліній» керівниками 

структурних підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації на 2018 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



рік. контролю 

  № 829/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка семінарів – навчань з головами органів місцевого 

самоврядування та керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян на 2018 рік. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 830/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування 

Роздільнянського району у 2018 році. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 831/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення 

громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах 

місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2018 році. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 832/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівниками структурних 

підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації на 2018 рік. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 833/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом 

Роздільнянської районної державної адміністрації на 2018 рік. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 834/А-2017 від 

21.12.2017 

Про затвердження графіка проведення  виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на I квартал 2018 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 835/А-2017 від 

21.12.2017 

 Про внесення змін до  розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації №633/А-2013 від 18.12.2013 року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 836/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового будинку та 

земельної ділянки, право користування якими мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 837/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 838/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження  частки квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 839/А-2017 від 

21.12.2017 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження частки квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 840/А-2017 від 

21.12.2017 

 Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження  частки квартири, право 

користування якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 841/А-2017 від 

21.12.2017 

Про проведення ІІ районного фестивалю  вертепів та колядницьких колективів «З 

Різдвом Христовим!». 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 842/А-2017 від 

21.12.2017 

Про влаштування ***, *** року народження під опіку *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 843/А-2017 від 

22.12.2017 

Про зменшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 844/А-2017 від 

22.12.2017 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 845/А-2017 від 

22.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок коштів інших 

місцевих бюджетів  на виконання інвестиційних проектів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 846/А-2017 від 

22.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 847/А-2017 від 

22.12.2017 

Про встановлення часу побачень та спілкування *** з донькою, ***, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 848/А-2017 від 

26.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок субвенції з 

обласного бюджету іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 849/А-2017 від 

26.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової  частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 850/А-2017 від 

26.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714945  від 17 квітня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Кіса Іллі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Федоровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

контролю 

  № 851/А-2017 від 

26.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714946  від 17 квітня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Кіса 

Світлани Георгіївни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності ВАТ «Петроєвдокиївський» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 852/А-2017 від 

27.12.2017 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 853/А-2017 від 

27.12.2017 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 854/А-2017 від 

27.12.2017 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217285  від 07 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Тинєвій 

Марії Іванівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСС «Дружба» на території Виноградарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 855/А-2017 від 

27.12.2017 

Про заходи щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від незаконного 

вирубування у передноворічний період 2017 року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 856/А-2017 від 

27.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Прокопів Стефанії 

Петрівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 857/А-2017 від 

27.12.2017 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості  гр. Мельниченко Олені 

Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 858/А-2017 від Про затвердження першочергових заходів  з профілактики злочинності в текстовий Відділ загального 



27.12.2017 Роздільнянському  районі  на 2018-2020 роки. документ діловодства та 

контролю 

  № 859/А-2017 від 

27.12.2017 

Про створення  комісії для обстеження стану автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення в Роздільнянському районі. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 860/А-2017 від 

27.12.2017 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови 

районної державної адміністрації від 07 листопада 2014 року № 585/А-2014 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 861/А-2017 від 

27.12.2017 

Про затвердження графіка чергових щорічних відпусток працівників районної 

державної адміністрації на 2018 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 862/А-2017 від 

27.12.2017 

Про внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації № 

579/А-2017 від 13.10.2017 «Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за 

рахунок коштів інших місцевих бюджетів на виконання інвестиційних проектів»». 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 863/А-2017 від 

27.12.2017 

ДСК текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 864/А-2017 

від 27.12.2017 

Про затвердження акту визначення збитків завданих ТОВ «ТРАНСБУД-СУ6» 

Роздільнянській міській раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 865/А-2017 від 

27.12.2017 

Про утворення тендерного комітету Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 866/А-2017 

від 27.12.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 867/А-2017 від 

27.12.2017 

Про надання ***, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 868/А-2017 від 

27.12.2017 

Про надання дозволу гр. Піхоті Н.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



пункту). 

 

  



2016 рік 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за січень  2016 року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце 

зберігання 

  № 1/А-2016 

04.01.2016 

Про надання дозволу гр. Макаренку Василю Васильовичу,на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСП «ім. Т.Г.Шевченка»,  Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 2/А-2016 

04.01.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Швець Олександра 

Андрійовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 3/А-2016 

04.01.2016 

Про виконання заходів комплектування Збройних Сил України 

військовослужбовцями,  які проходять військову службу за контрактом 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 4/А-2016 

05.01.2016 

Про план роботи з кадрами на 2016 рік текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 5/А-2016 

06.01.2016 

Про  створення  комісії з вивчення причин  смерті дитини Михайленко Е. М. ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 6/А-2016 

06.01.2016 

Про надання дозволу гр.Махоніній Тетяні Вікторівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Зоря» Бецилівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 7/А-2016 

11.01.2016 

Про надання дозволу гр. Халявицькій Аллі Василівні, на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



місцевості) із земель КСП «Нива» Яковлівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

діловодства та 

контролю 

  № 8/А-2016 

12.01.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» 

запланованих на січень 2016 року  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 9/А-2016 

12.01.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Цуркан Вірі Михайлівні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 10/А-2016 

12.01.2016 

Про приведення у відповідність до ЗаконуУкраїни «Про Державний бюджет України на 

2016 рік» обсягів міжбюджетних трансфертів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 11/А-2016 

14.01.2016 

Про створення комісії для перевірки документів із грифом «Для 

службового  користування», взятих на облік в Роздільнянській районній державній 

адміністрації за 2015 рік. 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 12/А-2016 

14.01.2016 

Про проведення загальної перевірки  секретних документів Роздільнянської районної 

державної адміністрації за 2015 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 13/А-2016 

14.01.2016 

Про створення комісії з передачі приймання реєстраційних  справ  текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 14/А-2016 

15.01.2016 

Про надання Чичильницькому Андрію Олександровичу, ****  року народження, статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 15/А-2016 

15.01.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  з Федулова Михайла 

Сергійовича, ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 



контролю 

  № 16/А-2016 

15.01.2016 

Про надання Гримайлу Дмитру Олексійовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 17/А-2016 

15.01.2016 

Про надання Качуріній Валерії Вікторівні, ***  року народження,  статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 18/А-2016 

16.01.2016 

Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у власності гр. Бургазлі Ганни 

Володимирівни на території  Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту)   

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 19/А-2016 

21.01.2016 

Про  виділення коштів з районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 20/А-2016 

21.01.2016 

Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 21/А-2016 

25.01.2016 

Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Роздільнянської районної державної адміністрації та 

Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 22/А-2016 

25.01.2016 

Про надання Борумбей Тетяні Русланівні, ***  року народження,  

статусу дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 23/А-2016 

25.01.2016 

Про внесення змін до актового запису   про   народження дитини  Голоти Надії 

Олександрівни, ***  р.н. 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



діловодства та 

контролю 

  № 24/А-2016 

25.01.2016 

Про надання  Вершибалко Георгію Володимировичу, ***  року народження, статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 25/А-2016 

25.01.2016 

Про надання  Вершибалко Марії Володимирівні, ***  року народження, статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 26/А-2016 

25.01.2016 

Про надання  Гривичу Володимиру Валерійовичу, ***  року народження, статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 27/А-2016 

25.01.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225428  від 26 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Момренка Миколи 

Пантелійовича на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 28/А-2016 

27.01.2016 

Про   преміювання працівників  районної державної адміністрації  за  січень  2016 року текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 29/А-2016 

27.01.2016 

Про встановлення надбавки за  високі досягнення у праці, працівникам районної 

державної адміністрації  за  січень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 30/А-2016 

28.01.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації 

 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 31/А-2016 

29.01.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



запланованих на лютий 2016 року діловодства та 

контролю 

  № 32/А-2016 

29.01.2016 

Про надання дозволу гр. Загородньому О.П. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Перемога» на території Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 33/А-2016 

29.01.2016 

Про продовження терміну  перебування   в будинку дитини Капакли Олександри Іванівни, 

***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 34/А-2016 

29.01.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Махоніній Тетяні 

Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Бецилівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за лютий 2016 року 
  

№ 

п/

п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце 

зберігання 

  № 35/А-2016 

02.02.2016 

Про  виділення коштів відділу освіти  районної   державної  адміністрації для 

участі  школярів   у обласній спартакіаді  учнів загальноосвітніх    навчальних закладів 

району в ІІ півріччі 2015/2016 н.р. 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 36/А-2016 

02.02.2016 

Про надання дозволу на вчинення  правочину дарування 1/2частини       житлового будинку 

малолітній дитині   Молодець Катерині Олександрівні, *** р.н.      

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 37/А- Про надання дозволу на вчинення правочину  відчуження квартири, в якій право текстовий Відділ 



2016  02.02.2016 користування  має малолітня дитина          документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 38/А-

2016  02.02.2016 

Про влаштування в школу-інтернат дитини-сироти, Штеклер Олександра Вікторовича, *** 

року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 39/А-2016 

02.02.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину   відчуження квартири, в якій право 

користування мають малолітні діти           

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 40/А-2016 

02.02.2016 

Про влаштування Куцого Андрія Дмитровича, *** року народження, під опіку Куцої Раїси 

Миколаївни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 41/А-2016 

02.02.2016 

Про влаштування  Качуріної Валерії Вікторівни,  *** року народження,  під опіку 

Гаврюшенко Світлани Кузьмівни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 42/А-2016 

02.02.2016 

Про влаштування  Куцого Дмитра Романовича, *** року народження, під опіку Куцої Раїси 

Миколаївни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 43/А-2016 

02.02.2016 

Про влаштування  Парфенова Георгія Сергійовича,*** року народження, під опіку Цвібак 

Ірини Валеріївни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 44/А-2016 

02.02.2016 

Про надання Карпенку А.А.  доступу  до інформації, що має  ступінь секретності «Таємно» текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 45/А-2016 

02.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0538833  від 31 грудня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Козачук Валентини 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



Вікторівни на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП 

«Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населених пунктів) 

діловодства та 

контролю 

  № 46/А-2016 

02.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0538839  від 31 грудня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Унгурян Надії Миколаївни 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» 

на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 47/А-2016 

02.02.2016 

Про надання дозволу гр. Дурдуку В.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 48/А-2016 

02.02.2016 

Про  утворення районної спостережної комісії з питань забезпечення  прав  осіб, 

звільнених  умовно-достроково від відбування покарання 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 49/А-2016 

04.02.2016 

Про припинення опіки   над дитиною-сиротою,  Киcc Віталієм Сергійовичем, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 50/А-2016 

04.02.2016 

Про припинення опіки   над дитиною-сиротою, Киcc Лідією Сергіївною, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 51/А-2016 

05.02.2016 

Про влаштування в інтернатний заклад на повне державне забезпечення Середи Дмитра 

Дмитровича, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 52/А-2016 

05.02.2016 

Про влаштування в  інтернатний заклад на повне державне забезпечення Середи Ганни 

Сергіївни, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 53/А-2016 Про структуру, розподіл обов‘язків між головою, першим заступником, заступником текстовий Відділ 



05.02.2016 голови, керівником апарату районної державної адміністрації та взаємозаміщення 

повноважень першого заступника, заступника голови, керівника 

апарату  районної  державної адміністрації 

документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 54/А-2016 

05.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації    для 

участі  школярів у  ІV етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 55/А-2016 

05.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти    районної державної  адміністрації   для 

участі  школярів у обласному   етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад  з навчальних 

предметів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 56/А-2016 

05.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти     районної державної  адміністрації  для 

участі  школярів у  ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів  Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 57/А-2016 

05.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі в 

обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  з авіамодельного 

спорту вихованців ЦТДУМ, який відбудется 07 лютого  2016 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 58/А-2016 

08.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225119 від 26 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Корчаченко Євгенії 

Степанівни, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 59/А-2016 

08.02.2016 

Про надання дозволу гр. Баран Тетяні Володимирівні, на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Єреміївське» Єреміївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 60/А-2016 

08.02.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 61/А-2016 Про розповсюдження  книжкового видання «Міліція Роздільнянщини» текстовий Відділ 



08.02.2016 документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 62/А-2016 

09.02.2016 

Про надання дозволу гр. Матюшину С.І. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Виноградне» на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 63/А-2016 

09.02.2016 

Про затвердження акту обстеження   земельної ділянки, розташованої на  території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 64/А-2016 

09.02.2016 

Про затвердження акту обстеження   земельної ділянки, розташованої на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 65/А-2016 

10.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти   районної державної  адміністрації   для 

участі  школярів у  ІІ етапі   Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів   Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 66/А-2016 

12.02.2016 

Про надання дозволу гр. Чижовській Марії Михайлівні на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «ім. Т.Г. Шевченка» на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 67/А-2016 

12.02.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 23 грудня 2015 року №601/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 68/А-2016 

12.02.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Іващук Валентини Гаврилівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 69/А-2016 

12.02.2016 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



діловодства та 

контролю 

  № 70/А-2016 

16.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 716266  від 15 вересня 2005 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Багмета Володимира 

Васильовича на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності 

ВАТ «Степове» на території Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 71/А-2016 

16.02.2016 

Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 72/А-2016 

17.02.2016 

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 73/А-2016 

17.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226728 від 24 жовтня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Леонова Володимира 

Григоровича, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 74/А-2016 

17.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти   районної державної  адміністрації   для 

участі  школярів у  ІІ етапі   Всеукраїнського конкурсу-захисту   науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів    Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 75/А-2016 

17.02.2016 

Про надання дозволу гр. Ткаченку Михайлу Олександровичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСП «ім. Калініна» на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 76/А-2016 

17.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 034378   від 05 жовтня 1996 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лазор Ярослави Григорівни 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП 

«Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  № 77/А-2016 

17.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 034096  від 05 жовтня 1996 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лазора Йосипа Михайловича 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП 

«Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 78/А-2016 

17.02.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Гнатюку Віталію Володимировичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Єгорівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 79/А-2016 

18.02.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації «Про 

створення координаційного центру з національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді» від 15 грудня 2015 року № 577/А – 2015 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 80/А-2016 

19.02.2016 

Про створення комісії з передачі - приймання справ  та матеріальних  цінностей текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 81/А-2016 

19.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 716273 від 29 січня 2007 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Камінської Лідії Савеліївні, 

на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСПП 

«Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 82/А-2016 

19.02.2016 

Про чергування в Роздільнянській районній державній адміністрації 5 – 8 березня 2016 року текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 83/А-2016 

19.02.2016 

Про надання дозволу гр. Кондарюку Миколі Івановичу, на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «ім.Калініна» Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 84/А-2016 

19.02.2016 

Про  затвердження Положень про преміювання та оплату праці працівників районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 



контролю 

  № 85/А-2016 

19.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 716274 від 29 січня 2007 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Камінського Володимира 

Макаровича, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 86/А-2016 

19.02.2016 

Про надання дозволу гр. Кравченко Людмилі Олександрівні та Мельник Аллі Олександрівні 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «ім. Т.Г. Шевченка» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 87/А-2016 

19.02.2016 

Про надання дозволу гр. Хазовій Г.Ю. на розробку технічної документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 88/А-2016 

19.02.2016 

Про вшанування пам‘яті Івана Франка в Роздільнянському районі текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 89/А-2016 

23.02.2016 

Про влаштування Кисс Віталія Сергійовича,*** року народження, під опіку Келлер 

Катерини Михайлівни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 90/А-2016 

23.02.2016 

Про влаштування Кисс Лідії Сергіївни,*** року народження,під опіку Келлер Катерини 

Михайлівни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 91/А-2016 

23.02.2016 

Про надання дозволу гр. Шпіллер Н.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 92/А-2016 

23.02.2016 

Про надання дозволу на укладання та підписання договорів купівлі-продажу житлового 

будинку та земельної ділянки на ім'я малолітньої дитини, Косаревої Вікторії Олексіївни, *** 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



р.н. діловодства та 

контролю 

  № 93/А-2016 

23.02.2016 

Про влаштування Жук Яни Євгенівни, ***  року народження, під опіку Діордієвої Катерини 

Григорівни 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 94/А-2016 

24.02.2016 

Про місце зберігання матеріального резерву текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 95/А-2016 

24.02.2016 

Про створення робочої групи з моніторингу наявності бухгалтерської документації КЗ 

«Роздільнянський районний центр первинної  медико – санітарної допомоги» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 96/А-2016 

26.02.2016 

Про надання дозволу на укладання  та підписання договору дарування  житлового будинку 

на ім'я малолітньої дитини,   Загоранського Миколи Євгеновича, *** р.н. 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 97/А-2016 

26.02.2016 

Про встановлення надбавки за   високі досягнення у праці, працівникам районної державної 

адміністрації  за  лютий  2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 98/А-2016 

26.02.2016 

 Про   преміювання працівників  районної державної адміністрації   за  лютий  2016 року текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 99/А-2016 

26.02.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для проведення 

Відкритої Першості Одеської   області з гандболу серед юнаків 1999-2000 р.н. пам`яті 

«Відмінника Народної Освіти України» Петриги А.П.,  яке відбудеться 26 лютого 2016р. у 

м. Роздільна 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 100/А-2016 

29.02.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих 

на березень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 



контролю 

  № 101/А-2016 

29.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225554  від 26 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Барановської Любові 

Павлівни на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСПП 

«Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 102/А-2016 

29.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225528 від 26 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Зеленюка Михайла 

Дмитровича, на право на земельну частку (пай), який перебуває у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 103/А-2016 

29.02.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225203  від 26 серпня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Керсанова Миколи 

Олександровича на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за березень 2016 року 
  

№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце 

зберігання 

  № 104/А-2016 

01.03.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 105/А-2016 

02.03.2016 

Про затвердження плану заходів по усуненню виявлених порушень виявлених державною 

фінансовою інспекцією в Одеській області  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 106/А-

2016  02.03.2016 

Про надання дозволу гр. Самбаєвій Ларисі Іванівні, на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Зоря» Бецилівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  № 107/А-

2016  04.03.2016 

Про внесення змін до розпорядження  голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від 13.01.2005 року № 21/А-2005 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 108/А-

2016  09.03.2016 

Про проведення службового розслідування текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 109/А-

2016  09.03.2016 

Про створення робочої групи щодо вирішення проблемних питань з відведення земельних 

ділянок 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 110/А-

2016  09.03.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від 09 січня 2014 року № 2/А-2014 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 111/А-

2016  09.03.2016 

Про надання дозволу гр. Блізнаку Миколі Георгійовичу, на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСП «Хаджибеївське» Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 112/А-

2016  09.03.2016 

Про створення організаційного комітету з проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 113/А-

2016  09.03.2016 

Про надання дозволу гр.Блізнаку Миколі Георгійовичу,на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Хаджибеївське» Єреміївськоїсільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 114/А-

2016  10.03.2016 

Про відзначення в Роздільнянському районі 25-ї річниці незалежності України текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 115/А- Про внесення змін до додатку до розпорядження голови Роздільнянської районної текстовий Відділ 



2016  10.03.2016 державної адміністрації від 10 травня 2012 року № 461/А-2012 документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 116/А-

2016  10.03.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090619  від 01 липня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Голязнової Євдокії 

Вікторівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності АСТ 

«Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 117/А-

2016  11.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області  з волейболу серед юнаків 1999-

2000 років народження, який відбудеться 12 березня 2016 року у смт. Комінтерново 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 118/А-

2016  11.03.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Жуганару Івана 

Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 119/А-

2016  11.03.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090591  від 26 червня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Кравцової Василиси 

Іванівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності АСТ 

«Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 120/А-

2016  11.03.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Житнику В‘ячеславу 

Євгеновичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 121/А-

2016  11.03.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Стрижаку Анатолію 

Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 122/А- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення текстовий Відділ 



2016  11.03.2016 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Стрижаку Анатолію 

Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту).             

документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 123/А-

2016  12.03.2016 

Про надання Яслику Михайлу Валерійовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 124/А-

2016  12.03.2016 

Про надання Яслику Вадиму Валерійовичу, ***  року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 125/А-

2016  12.03.2016 

Про надання Яслику Миколі Валерійовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 126/А-

2016  12.03.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Гросул Тетяні 

Кіндратівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 127/А-

2016  15.03.2016 

Про стан військового обліку і бронювання військовозобов‘язаних та призовників на 

підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах і органах місцевого 

самоврядування району у 2015 році та завдання на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 128/А-

2016  16.03.2016 

Про внесення змін до штатного розпису    районної державної адміністрації на 2016 рік текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 129/А-

2016  16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 

грудня 2015 року № 597/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  № 130/А-

2016  16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 

грудня 2015 року № 596/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 131/А-

2016  16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження  голови районної державної адміністрації від 27 

січня 2016 року № 28/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 132/А-

2016  16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 січня 

2016 року № 29/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 133/А-2016 

16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 26 лютого 2016 року № 97/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 134/А-

2016  16.03.2016 

Про  внесення змін до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 26 лютого 2016 року № 98/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 135/А-

2016  16.03.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 136/А-

2016  17.03.2016 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом 

Роздільнянської районної державної адміністрації на IІ квартал 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 137/А-

2016  17.03.2016 

Про створення районної постійно діючої комісії з питань регулювання земельних відносин текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 138/А-2016 Про перерозподіл коштів резервного фонду районного бюджету текстовий Відділ 



21.03.2016 документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 139/А-

2016  21.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної  державної  адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської  ДЮСШ   у  Чемпіонаті  Одеської  області  з дзюдо серед юніорів 

та    юніорок до 16 років. U-16,  який відбудеться  20 березня 2016 року   у  м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 140/А-

2016  21.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ   у Чемпіонаті  Одеської області  «Дитяча ліга»  серед 

юнаків   2001- 2002 р.н., який відбудеться  20 березня  2016 року     у  смт. Комінтерново 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 141/А-

2016  23.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної    адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ   у  Всеукраїнському турнірі з боротьби серед дітей, 

юнаків, дівчат,молоді,дорослих на призи Заслуженого тренера України,  Почесного 

громадянина  м.Снігурівка  Зіньковского Сергія  Григоровича, який відбудеться  25 -26 

березня  2016 року  у  м. Снігурівка 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 142/А-

2016  23.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ  у Чемпіонаті  Одеської області  з волейболу  серед юнаків  1999 - 

2000 р.н., який відбудеться  27 березня  2016 року  у  смт. Петродолинське 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 143/А-

2016  23.03.2016 

Про надання Німас Вікторії Миколаївні, ***  року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 144/А-

2016  23.03.2016 

Про надання Цибенку Д.О.  доступу  до інформації, що має  ступінь секретності «Таємно» текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 145/А-

2016  23.03.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105396  від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Серебрянікова Гаврила 

Михайловича на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності 

КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  № 146/А-2016 

23.03.2016 

Про надання дозволу гр. Керсанову Сергію Миколайовичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСПП «Понятівське» Понятівської  сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 147/А-

2016  23.03.2016 

Про надання дозволу гр. Керсанову С.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 148/А-

2016  24.03.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

12.07.2011 №603/А-2011 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 149/А-

2016  24.03.2016 

Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 150/А-

2016  25.03.2016 

Про надання дозволу гр. Багмету Ю.В. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Степовий» на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 151/А-

2016  28.03.2016 

Про   преміювання працівників районної державної адміністрації  за  березень  2016 року текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 152/А-

2016  29.03.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі в 

обласному конкурсі «Воскресни писанко!» на тему «Символ сонця в писанкарстві» 

вихованців ЦТДУМ (філія смт.Лиманське), який відбудеться 30 березня 2016 року   у м. 

Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 153/А-

2016  29.03.2016 

Про внесення змін до розпорядження від 21.03.2016 №138/А-2016 «Про перерозподіл 

коштів резервного фонду районного бюджету» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 154/А- Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і текстовий Відділ 



2016  29.03.2016 підлітків шкільного віку в Роздільнянському районі у 2016 році документ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 155/А-

2016  29.03.2016 

 ДСК текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 156/А-

2016  30.03.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній програмі 

«Сприяння функціонування центру адміністративних послуг при Роздільнянській районній 

державній адміністрації на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 157/А-

2016  30.03.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих 

на квітень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  № 158/А-2016 

31.03.2016 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 09.09.2014 №486/А-2014 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за квітень 2016 року 
  

№п

/п 

Реєстраці

йний 

номер 

документ

у 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 159/А-

2016 от 

04.04.2016 

Про завершення опалювального сезону 2015-2016 років у населених пунктах у 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 160/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину  відчуження житлового будинку та земельної 

ділянки,  право користування якими мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 161/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про надання дозволу на поділ спадкового майна і підписання договору про розподіл 

спадкового майна  від імені малолітньої дитини 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 162/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження   частини квартири, право 

користування якою має малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 163/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочинів щодо прийняття  у власність неповнолітньою 

дитиною квартири та машиномісця 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 164/А-

2016 від 

04.04.2016 

 Про влаштування  Борумбей Тетяни Русланівни, **** народження, під піклування 

Борумбей Надіїі Петрівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 165/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про реєстрацію народження  малолітньої дитини жіночої статі,***  року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 166/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Старинської Любові Григорівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Буцинівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 167/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про влаштування  в будинок дитини Гайдука Ігоря Віталійовича  *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 168/А-

2016 від 

04.04.2016 

Про влаштування  в будинок дитини  Гайдук Олени Віталіївни, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 169/А-

2016 від 

06.04.2016 

Про проведення в районі Дня матері та Міжнародного Дня сім‘ї текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 170/А-

2016 від 

06.04.2016 

Про перерозподіл коштів   резервного фонду районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 171/А-

2016 від 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кошевому Івану Миколайовичу для 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



06.04.2016 ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

контролю 

  № 172/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про внесення змін до п. 2 розпорядження голови районної державної адміністрації  від 29 

лютого 2016 року № 100/А-2016 та до додатку до нього 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 173/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про   виділення    коштів  з  районного   бюджету  для   надання   цільової 

адресної  допомоги  громадянам  району,   які    опинились   у   скрутних життєвих 

обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 174/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про внесення змін до додатку розпорядження    тимчасово виконуючого обов‘язки 

голови  районної державної адміністрації від 08.07.2013 року  № 308/А-2013 « Про районну 

координаційну раду  з питань соціального захисту малозабезпечених  верств населення» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 175/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного   бюджету       для      надання       цільової   адресної

          допомоги         громадянам,   постраждалим внаслідок Чорнобильської  катастрофи  до 

Дня  вшанування тридцятої   річниці аварії  на ЧАЕС 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 176/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного        бюджету       для      надання       цільової         а

дресної          допомоги         учасникам      антитерористичної операції 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 177/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про кадровий резерв на посади першого заступника, заступника голови та 

керівника   апарату районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 178/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

Роздільнянської  районної державної адміністрації від 18 листопада 2008 року № 2123/А-

2008 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 179/А-

2016 від 

07.04.2016 

Про створення комісії  з перевірки  стану режиму секретності в Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 180/А-

2016 від 

11.04.2016 

Про завершення опалювального сезону 2015-2016 років у населених пунктах у 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 181/А-

2016 від 

11.04.2016 

Про проведення  щорічної всеукраїнської  акції «За  чисте  довкілля» та  Дня  благоустрою 

території населених  пунктів  району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 182/А- Про внесення змін до структури та штатного розпису  районної державної адміністрації на текстовий Відділ загального 



2016 від 

11.04.2016 

2016 рік документ діловодства та 

контролю 

  № 183/А-

2016 

від12.04.2

016 

Про заходи, пов‘язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 184/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про завершення опалювального сезону 2015-2016 років у населених пунктах у 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 185/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у травні - червні 2016 року та 

заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 186/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про заходи з популяризації вивчення англійської мови текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 187/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про надання дозволу гр. Покинь-Борода Світлані Олександрівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель ВАТ  «Степовий» Степової сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 188/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у фінальних змаганнях Чемпіонату Одеської області  «Дитяча ліга» 

з волейболу серед юнаків  2001- 2003р.н., який відбудеться  16 квітня  2016 року  у  м. 

Іллічівськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 189/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Відкритій дитячо-юнацькій лізі  Одеської області  системи освіти 

на 2015-2016 навчальний рік з гандболу серед юнаків 2002- 2003 р.н., який відбудеться  15–

17 квітня  2016 року у смт. Іванівка 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 190/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Гнатюку Володимиру Івановичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Єгорівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 191/А-

2016 

Про затвердження складу постійно діючої комісії із соціального страхування в зв‘язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



від14.04.2

016 

контролю 

  № 192/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про надання дозволу гр. Корчаченку Миколі Олександровичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСПП «Понятівське» Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 193/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про створення комісії  по проведенню інвентаризації гідротехнічних споруд на водних 

об‘єктах (ставках і водосховищах)  Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 194/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про реформування друкованого зазобу масової інформації та редакції, співзасновником 

яких є районна державна адміністрація 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 195/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 1-3, 7-9 травня 2016 року для вирішення питань, 

пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 196/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Матюшину Сергію Івановичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Степової сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту)           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 197/А-

2016 від 

14.04.2016 

Про надання Гінькіньову Фаруху Олександровичу, *** року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 198/А-

2016 від 

15.04.2016 

Про надання Бесчастному Олегу Петровичу, *** року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 199/А-

2016 від 

15.04.2016 

Про надання Гурській Олександрі Олександрівні, *** року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 200/А-

2016 від 

18.04.2016 

Про  виділення пального із районного резерву для проведення заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 201/А-

2016 від 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від  30 травня 2007 року № 582/А-2007 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



20.04.2016 контролю 

  № 202/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з боротьби дзюдо серед юнаків та 

дівчат до 14 років (2003р.н.), який відбудеться 24 квітня 2016 року  у  м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 203/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у  відкритій особистій Першості м. Черноморська з 

легкої  атлетики «Іллічівська верста» (1066 метрів), який відбудеться  23 квітня  2016 

року  у  м. Черноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 204/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у фінальних змаганнях Чемпіонату Одеської області   «Дитяча 

ліга» з волейболу серед юнаків  2001- 2002р.н., який відбудеться  24 квітня  2016 року  у  м. 

Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 205/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у фінальних змаганнях Чемпіонату Одеської області   «Дитяча 

ліга» з волейболу серед юнаків  1999-2000р.н.,  який відбудеться  23 квітня  2016 року  у  м. 

Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 206/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про  попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 207/А-

2016 від 

20.04.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Стебеляк Людмилі Миколаївні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 208/А-

2016 від 

22.04.2016 

Про створення робочої групи  з  інвентаризації земель у Роздільнянському районі текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 209/А-

2016 від 

22.04.2016 

Про визначення відповідальних   осіб, на яких покладено обов‘язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису у Роздільнянській  районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 210/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих 

на квітень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 211/А- Про відзначення Дня захисту дітей  в Роздільнянському районі текстовий Відділ загального 



2016 від 

26.04.2016 

документ діловодства та 

контролю 

  № 212/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення та 

забезпечення збільшення надходжень до місцевих бюджетів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 213/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про влаштування  Бесчастного Олега Петровича,***  року народження, під опіку Потлог 

Дмитра Петровича 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 214/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про влаштування  Гурської Олександри Олександрівни, ***  року народження, під опіку 

Потлог Дмитра Петровича 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 215/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, право користування 

якою мають малолітні діти            

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 216/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про утворення районної робочої групи з підготовки 

пропозицій   щодо   обсягу  прийому  на  підготовку  кваліфікованих       робітників    та        

фахівців     у професійно-технічних      навчальних          закладах Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 217/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про надання дозволу гр. Зеленюк Ользі Володимирівні на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель АСТ «Україна» Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 218/А-

2016 від 

26.04.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мироненко Надії Станіславівні та гр. 

Приходній Галині Станіславівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 219/А-

2016 від 

27.04.2016 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 30 квітня, 1-3, 7-9 травня 2016 року для 

вирішення питань, пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 220/А-

2016 від 

27.04.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для організації та проведення "Дня матері" 

Роздільнянською районною організацією інвалідів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 221/А- Про укладення договору оренди землі з ФОП Козловим О.М. текстовий Відділ загального 



2016 від 

27.04.2016 

документ діловодства та 

контролю 

  № 223/А-

2016 

від28.04.2

016 

Про повернення  з будинку дитини  Сич Катерини Володимирівни, ***  року народження 

 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 224/А-

2016 від 

28.04.2016 

Про надання Білько Світлані Михайлівні, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 225/А-

2016 від 

28.04.2016 

Про виділення коштів для святкування в 2016 році Дня   перемоги над нацизмом у Другої 

світової війни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 226/А-

2016 від 

28.04.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім'ям загиблих 

(померлих) військових, які брали участь у бойових діях в республіці Афганістан 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 227/А-

2016 від 

28.04.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім'ям загиблих 

працівників органів внутрішніх справ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за травень 2016 року 
  

№

п/п 

Реєстрацій

ний номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 228/А-

2016 від 

04.05.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Омельчук Олександрі 

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 229/А-

2016 від 

04.05.2016 

Про надання дозволу гр. Германовичу І.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  № 230/А-

2016 від 

04.05.2016 

Про надання дозволу гр. Марченку Олегу Борисовичу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСПП «Понятівське» Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 231/А-

2016 від 

06.05.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації №185/А-

2016 від 14.04.2016 року  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 232/А-

2016 від 

06.05.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України з волейболу пляжного серед юнаків та 

дівчат  до 16 років, який відбудеться  11-15 травня 2016 року  у  м. Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 233/А-

2016 від 

06.05.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат  до 14-16 

років, який відбудеться  9,10,11,12 травня 2016 року   у  м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 234/А-

2016 від 

06.05.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих 

на травень 2016 року  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 235/А-

2016 від 

10.05.2016 

Про   преміювання працівників районної державної адміністрації  за  січень - лютий  2016 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 236/А-

2016 від 

10.05.2016 

Про затвердження складу комісії по списанню матеріального резерву текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 237/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 

лютого 2016р № 35/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 238/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про надання дозволу гр. Дроздику Сергію Михайловичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСПП «Понятівське» Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 239/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування           зі Степанішиної 

Олександри Миколаївни, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 240/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування зі Степанішина 

Валентина Миколайовича, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 241/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування  зі Степанішиної Ганни 

Миколаївни,  *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 242/А-

2016 від 

11.05.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для участі  школярів 

у  ІІ етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров`я» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 243/А-

2016 від 

12.05.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного     бюджету       для      надання       цільової      адре

сної          допомоги         громадянам     району,   які    опинились   у      скрутних  життєвих 

обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 244/А-

2016 від 

12.05.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного     бюджету       для      надання       цільової     адрес

ної          допомоги         учасникам   антитерористичної операції 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 245/А-

2016 від 

12.05.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку освітньої 

субвенції на початок року відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 246/А-

2016 від 

13.05.2016 

Про затвердження плану заходів щодо відзначення в Роздільнянському районі 100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам‘яті її учасників 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 247/А-

2016 від 

16.05.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 248/А-

2016 від 

16.05.2016 

Про поповнення прийомної сім‘ї Груєвої Лілії Олегівни дитиною, позбавленою 

батьківського піклування, Білько Світланою Михайлівною, ***  року народження    

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 249/А-

2016 від 

16.05.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105346 від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Терзі Клавдія Трохимівна, 

на право, на земельну частку (пай), який перебував у колективній власності КСГП 

«Гаївське» на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 250/А- Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171803  від 14 лютого 1997 року виданого текстовий Відділ загального 



2016 від 

16.05.2016 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Терзі Івана Миколайовича 

на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній власності КСП «Гаївське» 

на території Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 251/А-

2016 від 

16.05.2016 

Про відзначення в Роздільнянському районі 20-ї річниці Конституції України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 252/А-

2016 від 

16.05.2016 

Про розповсюдження  книжкового видання «Міліція Роздільнянщини» текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 253/А-

2016 від 

17.05.2016 

Про закріплення печаток за державними реєстраторами відділу надання адміністративних 

послуг районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 254/А-

2016 від 

17.05.2016 

Про влаштування  в будинок дитини Олефір Анастасії Вікторівни, **** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 255/А-

2016 від 

17.05.2016 

Про визначення приміщення, в якому дозволяється знищувати секретні документи текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 256/А-

2016 від 

17.05.2016 

Про визначення відповідальних   осіб, на яких покладено обов‘язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису у Роздільнянській  районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 257/А-

2016 від 

18.05.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку освітньої 

субвенції на початок року відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 258/А-

2016 від 

18.05.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 033553  від 12 жовтня 1996 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Талпи Віри Микитівни на 

право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності АСТ «Україна» на 

території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 259/А-

2016 від 

18.05.2016 

Про надання Гуменюку Вадиму Артемовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 260/А-

2016 від 

23.05.2016 

Про  преміювання працівників районної державної адміністрації за травень 2016 року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 261/А-

2016 від 

23.05.2016 

Про встановлення надбавки за  високі досягнення у праці, працівникам  районної державної 

адміністрації за  травень  2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 262/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про районну інвентаризаційну комісію радіоактивних відходів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 263/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про  затвердження Положення про відділ фінансово – господарського забезпечення апарату 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 264/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про надання дозволу гр. Бодян Галині Леонидівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «ім. Фрунзе» Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 265/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 266/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про нагородження грамотами  районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 267/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про надання дозволу гр. Камінському Валерію Володимировичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСПП «Понятівське» Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 268/А-

2016 від 

25.05.2016 

Про надання дозволу гр. Камінському В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 269/А-

2016 від 

26.05.2016 

Про укладення договору оренди землі з ФОП Козловим О.М. текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 270/А-

2016 від 

26.05.2016 

Про створення комісії  з перевірки  придатності режимного приміщення для проведення 

секретних робіт в Роздільнянській районній державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 271/А-

2016 від 

26.05.2016 

Про затвердження Положення  про відділ  надання адміністративних послуг 

Роздільнянської  районної державної адміністрації Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 272/А-

2016/27/16-

РР від 

27.05.2016 

Про інвентаризацію  квідельних, топочних, теплових мереж, вузлів, квідлів та іншого 

квідельного обладнання всіх загальноосвітніх шкіл району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 273/А-

2016 від 

27.05.2016 

Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними 

органами,  оборонної та  мобілізаційної  робвіди апарату  районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 274/А-

2016 від 

27.05.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного        бюджету   для      надання  одноразової       гро

шової  допомоги до  Дня  Перемоги      інвалідам війни  Другої світової війни      1939-1945 

років 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 275/А-

2016 від 

27.05.2016 

Про надання Мартинову Івану Олександровичу, *** року народження,  статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 276/А-

2016 від 

27.05.2016 

Про надання дозволу гр. Серебрянникову Миколі Гавриловичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСП «Гаївське» Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 277/А-

2016 від 

27.05.2016 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів Роздільнянської ДЮСШ у 2016 

році у спортивно-оздоровчому таборі ―Чемпіон‖ у  смт. Лиманське 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 278/А-

2016 від 

30.05.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0289123 від 02 жовтня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Бондаренко Ксенії 

Григорівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

ім. Квідовського на території Степанівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 279/А-

2016 від 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



30.05.2016 на червень 2016 року контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2016 року 
  

№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 280/А-2016 

від  01.06.2016 

Про внесення змін до  складу  комісії з інвентаризації  котельних, топочних, 

теплових мереж, вузлів, котлів та іншого котельного обладнання всіх 

загальноосвітніх шкіл району,  створеної  спільним  розпорядження голів 

районної  ради та районної державної  адміністрації  від 27 травня 2016 року  № 

27/16-РР/272/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 281/А-2016 від 

01.06.2016 

Про  підготовку  житлово-комунального, паливно – енергетичного господарства 

та  соціальної  сфери  району  до роботи  в осінньо-зимовий  період  2016-2017 

років 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 282/А-2016 від 

02.06.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину  відчуження квартири, право 

користування якою має малолітня дитина         

 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 283/А-2016 від 

02.06.2016 

Про надання дозволу на укладання та підписання договору купівлі-продажу 

житлового будинку на ім'я малолітньої дитини,  Загоранського Миколи 

Євгеновича, ***  р.н.       

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 284/А-2016 від 

02.06.2016 

Про утворення районної робочої групи з питань децентралізації та 

формування  територій об‘єднаних громад району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 285/А-2016 від 

02.06.2016 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 

2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 286/А-2016 від 

02.06.2016 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської 

районної державної адміністрації на робочих місцях 18-20, 25-28 червня 2016 року 

для вирішення питань, пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 287/А-

2016/32/16-РР від 

02.06.2016 

Про приймання-передачу  котельних, топочних, теплових мереж, вузлів, котлів та 

іншого котельного обладнання всіх загальноосвітніх шкіл району з балансу 

відділу освіти районної державної адміністрації на баланс КПСВТГРР 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



―Роздільнатеплокомуненерго‖ 

  № 288/А-2016 від 

02.06.2016 

Про призначення відповідальної особи за ведення секретного діловодства текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 289/А-2016 від 

02.06.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Загородньому 

Олександру Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Старостинської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 290/А-2016 від 

02.06.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Дурдуку 

Володимиру Олексійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 291/А-2016 від 

07.06.2016 

Про створення комісії щодо перевірки фактів викладених у зверненні гр. Корнічук 

Т. П. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 292/А-2016 від 

07.06.2016 

Про створення робочої групи з моніторингу використання бюджетних коштів 

бюджетними установами освіти Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 293/А-2016 від 

07.06.2016 

Про створення робочої групи з моніторингу використання бюджетних коштів 

бюджетними установами культури  Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 294/А-2016 від 

08.06.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 295/А-2016 від 

08.06.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Кондарюку 

Миколі Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єгорівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 296/А-2016 від 

08.06.2016 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування,Тоня 

Валерією Валеріївною, ***року народження          

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 297/А-2016 від 

08.06.2016 

Про припинення опіки  над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

Балан Наталією Сергіївною, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 298/А-2016 від 

13.06.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від  17 вересня 2015 року № 411/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 299/А-2016 від 

13.06.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105122 від 14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Зубаля 

Василя Григоровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП    ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 300/А-2016 від 

13.06.2016 

Про заходи щодо забезпечення охорони врожаю зернових культур, соломи та сіна 

від пожеж в 2016 році у Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 301/А-2016 від 

14.06.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування           з 

Ліподату Анастасії Андріївни, ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 302/А-2016 від 

14.06.2016 

Про    внесення змін   до     додатку   1 розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 02.02.2016 року №48/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 303/А-2016 від 

14.06.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 304/А-2016 від 

14.06.2016 

Про  виділення коштів на підвіз  дітей Роздільнянського району до оздоровчих 

таборів «Шанс» та «Чайка» смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району 

Одеської області» влітку 2016  року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 305/А-2016 від 

16.06.2016 

Про надання   Гриценку Андрію Геннадійовичу, ***  року народження, статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 306/А-2016 від 

16.06.2016 

Про влаштування  в будинок дитини Цепака Олега Руслановича, ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 307/А-2016 від 

16.06.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації 

для  участі  у Всеукраїнських змаганнях учнівської   молоді з судно модельного 

спорту («NS»- моделі до 600 мм), який  відбудеться  17-20 червня  2016 року  у м. 

Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 308/А-2016 від 

16.06.2016 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 309/А-2016 від 

17.06.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 310/А-2016 від 

21.06.2016 

Про структуру, розподіл обов‘язків між головою, першим заступником, 

заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації та 

взаємозаміщення повноважень першого заступника, заступника голови, керівника 

апарату  районної  державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 311/А-2016 від 

21.06.2016 

Про упорядкування структури Роздільнянської  районної державної  адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 312/А-2016 від 

21.06.2016 

Про внесення змін до штатного розпису   районної державної адміністрації на 

2016 рік  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 313/А-2016 від 

23.06.2016 

Про встановлення надбавки за  високі досягнення у праці, працівникам районної 

державної адміністрації  за  червень  2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 314/А-2016 від 

23.06.2016 

Про   преміювання працівників районної державної 

адміністрації  за  червень  2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 315/А-2016 від 

23.06.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 316/А-2016 від 

23.06.2016 

Про припинення договору оренди землі, наданої у користування строком на 15 

років Товариству  з обмеженою  відповідальністю "ДАЛЬ", зареєстрованого 

03.11.2005 року Одеською регіональною філією  ДП  Центр державного 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



земельного кадастру  за № 040553000003 

  № 317/А-2016 від 

23.06.2016 

Про припинення договору оренди землі, наданої у користування строком на 15 

років Товариству  з обмеженою  відповідальністю "ДАЛЬ", зареєстрованого 

03.11.2005 року Одеською регіональною філією  ДП  Центр державного 

земельного кадастру  за № 040553000558 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 318/А-2016 від 

23.06.2016 

Про    внесення змін   до     додатку   1 розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 02.02.2016 року №48/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 319/А-2016 від 

29.06.2016 

Про визначення відповідальних   осіб, на яких покладено обов‘язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису у Роздільнянській  районній 

державній адміністрації 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 320/А-2016 від 

29.06.2016 

Про утворення комісії  з перевірки діяльності суб'єктів, що надають соціальні 

послуги  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 321/А-2016 від 

29.06.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку 

спеціального фонду районного бюджету на початок року відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 322/А-2016 від 

29.06.2016 

Про затвердження графіка та тематики проведення щотижневої «прямої 

телефонної лінії» Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ півріччя 

2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 323/А-2016 від 

30.06.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 

роки» запланованих на липень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 324/А-2016 від 

30.06.2016 

Про  втрату чинності розпорядження голови районної державної адміністрації віл 

22  квітня 2016 року № 209/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 325/А-2016 від 

30.06.2016 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших 

фінансових і розпорядчих  документів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 



Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за липень 2016 

року 

 
№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 326/А-2016 від 

01.07.2016 

Про влаштування Тоні Валерії Валеріївни, *** року народження під 

піклування  Конюхової Валентини Петрівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 327/А-2016 від 

01.07.2016 

Про влаштування Балан Наталії Сергіївни, ***  року народження  під піклування 

Конюхової Валентини Петрівни           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 328/А-2016 від 

01.07.2016 

Про надання дозволу на вчинення  правочину щодо продажу  частини житлового 

будинку, належного  неповнолітньому та малолітнім дітям        

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 329/А-2016 від 

01.07.2016 

Про надання дозволу на вчинення  правочину щодо продажу земельної ділянки, 2/3 

частини належної неповнолітній та малолітній дітям   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 330/А-2016 від 

01.07.2016 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження  житлового будинку 

та  земельних ділянок, право користування якими має  малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 331/А-2016 від 

01.07.2016 

Про надання дозволу на укладання та підписання договорів дарування житлового 

будинку та земельної ділянки  на ім'я малолітніх дітей               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 332/А-2016 від 

01.07.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину  відчуження квартири, право 

користування якою має малолітня дитина           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 333/А-2016 від 

01.07.2016 

Про 

виділення    коштів  з  районного     бюджету    для      надання       цільової     адресної   

допомоги         учасникам  антитерористичної операції та членам  їх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 334/А-2016 від 

01.07.2016 

Про      виділення    коштів  з  районного   бюджету       для      надання       цільової    ад

ресної          допомоги         громадянам   району,   які    опинились   у      скрутних 

життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 335/А-2016 від 

01.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171095 від 1 вересня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Толкан 

Григорія Георгійовича, на право, на земельну частку (пай), який перебував у 

колективній власності КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 336/А-2016 від 

01.07.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від 23 грудня 2015 року № 601/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 337/А-2016 від 

01.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090113 від 14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Лічман Олени 

Павлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП               ім. Кірова на території Кіровської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 338/А-2016 від 

01.07.2016 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на IІІ квартал 2016 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 339/А-2016 від 

04.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Шевченку Миколі 

Сергійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 340/А-2016 від 

04.07.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у  Чемпіонаті  України з  пляжного волейболу серед 

юнаків  до 18 років ,  який  відбудеться  6 - 10 липня  2016 року  у   м. Херсон 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 341/А-2016 від 

04.07.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ  у  Чемпіонаті  України з  пляжного волейболу серед 

юнаків  до 16 років,  який  відбудеться  11-14 липня  2016 року   у  м. Чернігів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 342/А-2016 від 

05.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 034917  від 12 жовтня 1996 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ворочевської 

Ірини Лаврентівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 343/А-2016 від Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0538998 від 05 лютого 1997 року текстовий Відділ загального 



05.07.2016 виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Горчевської 

Елеонори Михайлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 344/А-2016 від 

05.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177310 від 05 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Грабаровської 

Ірини Дмитрівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 345/А-2016 від 

05.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177440 від 05 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я 

Болгарин  Олени Кирилівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 346/А-2016 від 

05.07.2016 

Про надання Ражковецькій Анні Андріївні, *** року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 347/А-2016 від 

07.07.2016 

Про  введення в дію штатного розпису Роздільнянської районної державної 

адміністрації  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 348/А-2016 від 

11.07.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної державної 

адміністрації від  02 червня 2016 року № 289/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 349/А-2016 від 

11.07.2016 

Про надання Слюсаренко Анні Віталіївні, ***  року народження,  статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 350/А-2016 від 

11.07.2016 

Про надання Слюсаренку Олександру Володимировичу, ***  року 

народження,  статусу дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 351/А-2016 від 

11.07.2016 

Про надання Слюсаренку Владиславу Віталійовичу, ****  року народження,  статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 352/А-2016 від Про надання Бажуковій Віталіні Вікторівні, ***  року народження, статусу дитини, текстовий Відділ загального 



11.07.2016 позбавленої батьківського піклування документ діловодства та 

контролю 

  № 353/А-2016 від 

13.07.2016 

Про надання дозволу гр. Полуектову Р.В., Полуектову С.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колишнього ВАТ «Шлях Ілліча» на території 

Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 354/А-2016 від 

13.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Суровкову Павлу 

Яковичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 355/А-2016 від 

13.07.2016 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 2016 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 356/А-2016 від 

13.07.2016 

Про  виділення коштів на підвіз  дітей Роздільнянського району до оздоровчого табору 

«Рассвет» смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області» в серпні 

2016  року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 357/А-2016 від 

13.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Багмет Юрію 

Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степової сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 358/А-2016 від 

15.07.2016 

Про влаштування в будинок дитини на повне державне забезпечення Плескацевич 

Валерії Іванівни, ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 359/А-2016 від 

15.07.2016 

Про надання Гетман Крістіні Сергіївні, ***  року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 360/А-2016 від 

15.07.2016 

Про надання Гетману Денису Сергійовичу, *** року народження, статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 361/А-2016 від Про надання Ассельборн Катерині Олександрівні, ***  року народження, повної текстовий Відділ загального 



19.07.2016 цивільної дієздатності документ діловодства та 

контролю 

  № 362/А-2016 від 

19.07.2016 

Про надання дозволу гр. Храмцовій Л.Ф. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 363/А-2016 від 

19.07.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 034636 від 07 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Заровняєвої Алевтини 

Василівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Костянтинівське» на території Марківської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 364/А-2016 від 

19.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Блізнаку Миколі 

Георгійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 365/А-2016 від 

19.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Блізнаку Миколі 

Георгійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 366/А-2016 від 

19.07.2016 

Про затвердження Положення про відділ комунікацій з громадськістю апарату 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 367/А-2016 від 

20.07.2016 

Про затвердження Положення про відділ управління персоналом апарату районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 368/А-2016 від 

20.07.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Халявицькій Аллі 

Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Яковлівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 369/А-2016 від Про утворення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ стосовно текстовий Відділ загального 



21.07.2016 державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

документ діловодства та 

контролю 

  № 370/А-2016 від 

21.07.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  з Гуменюка Вадима 

Артемовича,  ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 371/А-2016 від 

21.07.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування  з Голоти Марини 

Олександрівни, ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 372/А-2016 від 

26.07.2016 

Про надання дозволу гр. Зубалю М.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 373/А-2016 від 

26.07.2016 

Про надання дозволу гр. Камінській Н.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 374/А-2016 від 

27.07.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину  відчуження квартири, право 

користування якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 375/А-2016 від 

27.07.2016 

Про затвердження регіонального плану заходів щодо реалізації у 2016 році 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016-2020 роки 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 376/А-2016 від 

27.07.2016 

Про влаштування   Мартинова Івана Олександровича, ***  року народження, під 

піклування Марко Петра Миколайовича 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 377/А-2016 від 

27.07.2016 

Про зняття статусу дитини-сироти  з Вариханова Олександра Сергійовича, ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 378/А-2016 від 

27.07.2016 

Про влаштування  Слюсаренко Анни Віталіївни, *** року народження, під опіку Чабан 

Вікторії Вікторівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 379/А-2016 від 

27.07.2016 

Про влаштування  Слюсаренка Владислава Віталійовича,***  року народження, під 

опіку Чабан Вікторії Вікторівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 380/А-2016 від 

27.07.2016 

Про влаштування  Слюсаренка Олександра Володимировича, ***  року народження, 

під піклування Чабан Вікторії Вікторівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 381/А-2016 від 

28.07.2016 

Про оголошення конкурсу на посаду головного спеціаліста – юрисконсульта 

апарату  Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 382/А-2016 від 

28.07.2016 

Про підготовку закладів освіти району до початку 2016-2017 навчального року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за серпень 2016 

року 

 
№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 383/А-2016 

від 01.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету  для  надання цільової 

адресної  допомоги  громадянам району,   які  опинились у  скрутних життєвих 

обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 384/А-2016 

від 01.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної 

допомоги учасникам антитерористичної операції та членамїх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 385/А-2016 

від 01.08.2016 

Про надання ***  Наталії Сергіївні, *** року народження,  

статусу дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 386/А-2016 

від 01.08.2016 

Про влаштування  в будинок дитини *** Софії Сергіївни, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 387/А-2016 

від 02.08.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 

2012-2016 роки» запланованих на серпень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 388/А-2016 

від 02.08.2016 

Про створення комісії щодо обстеження умов проживання мешканців вул. 

Нова  с. Виноградар у зв‘язку із незадовільним станом каналізаційних мереж 

багатоквартирних будинків по вул. Кірова 1-а-4-а Роздільнянського району, 

Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 389/А-2016 

від 02.08.2016 

Про надання ***  Євгену Євгеновичу, *** року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 390/А-2016 

від 02.08.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у  Чемпіонаті  України з  пляжного волейболу 

серед дівчат та юнаків  до 14 років ,  який  відбудеться   10-14 серпня  2016 

року  у  м. Запоріжжя 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 391/А-2016 

від 02.08.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 392/А-2016 

від 03.08.2016 

Про влаштування  в будинок дитини ***  Дар‘ї Євгенівни, ***  народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 393/А-2016 

від 03.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії  ОД № 0171304  від 30 січня 1998 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Морарь 

Людмили Василівни на право на земельну частку (пай) яка перебувала у 

колективній власності КСП  ім. Фрунзе на території  Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 394/А-2016 

від 03.08.2016 

Про надання дозволу гр. Буковській О.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) із земель колишнього КСП «Хлібороб» на території Бецилівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 395/А-2016 

від 03.08.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Полуектовій 

Ірині Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту 

  № 396/А-2016 

від 03.08.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Яценку Ігорю 

Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Єгорівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 397/А-2016 

від 03.08.2016 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обовязки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації  від 29 червня 2016 року № 

320/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 398/А-2016 

від 05.08.2016 

Про втрату чинності розпоряджень голови районної державної адміністрації від 

17 травня 2016 року № 253/А-2016 та виконуючого обов'язки голови районної 

державної адміністрації  від 29 червня 2016 року № 319/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 399/А-2016 

від 08.08.2016 

Про створення спільної комісії з перевірок закладів дрібно-роздрібної 

торгівельної мережі з питань дотримання чинного законодавства 

  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 400/А-2016 

від 08.08.2016 

Про надання дозволу гр. Бондаренко Т.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території 

Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 401/А-2016 

від 08.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226829 від 20 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я 

Улицької Олени Олександрівни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП «Комуніст» на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 402/А-2016 

від 08.08.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської  районної 

державної адміністрації від  30 травня 2007 року № 582/А-2007 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 403/А-2016 

від 08.08.2016 

Про виділення коштів для участі команди НВК «школа-гімназія» №1 м. 

Роздільна у Всеукраїнських фінальних змаганнях з футболу «Шкіряний м‘яч – 

Кубок Coca-cola» сезону  2015-2016 років 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 



  № 404/А-2016 

від 08.08.2016 

Про продовження терміну  перебування в будинку дитини ***  Олександри 

Іванівни, ***  року народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 405/А-2016 

від 09.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0538832  від 31 грудня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ніка 

Клавдії Федосіївни на право на земельну частку (пай) яка перебувала у 

колективній власності КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 406/А-2016 

від 10.08.2016 

Про визначення відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки забезпечення 

застосування електронного цифрового підпису у Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 407/А-2016 

від 11.08.2016 

Про утворення Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 408/А-2016 

від 12.08.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ткаченку 

Михайлу Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 409/А-2016 

від 12.08.2016 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської 

районної державної адміністрації на робочих місцях 24 серпня 2016 року для 

вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 410/А-2016 

від 12.08.2016 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов'язки голови районної 

державної адміністрації від 07 липня 2016 року № 347/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 411/А-2016 

від 12.08.2016 

Про затвердження складу Положення про роботу комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 412/А-2016 

від 12.08.2016 

Про затвердження плану заходів щодо відзначення у 2016 році Дня хрещення 

Київської Русі-України 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 413/А-2016 

від 15.08.2016 

Про переведення працівників Роздільнянської районної державної адміністрації 

на неповний робочий день 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 



та контролю 

  № 414/А-2016 

від 15.08.2016 

Про надання *** Данилу Олександровичу, 1*** року народження статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 415/А-2016 

від 15.08.2016 

Про надання ***  Микиті Олександровичу, ***  року народження, статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 416/А-2016 

від 15.08.2016 

Про надання ***  Софії Віталіївні, ***  року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 417/А-2016 

від 17.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок 

залишкуосвітньої субвенції на початок року відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 418/А-2016 

від 17.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171862 від14 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ватах 

Станіслава Степановича, на право, на земельну частку (пай), який перебував у 

колективній власності КСП «ім. Т.Г.Шевченко» на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 419/А-2016 

від 17.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 742026 від 18 квітня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я 

Мосюренко Володимира Миколайовича, на право, на земельну частку (пай), який 

перебував у колективній власності ВАТ"Петроєвдокиївський" на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 420/А-2016 

від 22.08.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Марченку Олегу 

Борисовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 421/А-2016 

від 22.08.2016 

Про визначення приміщення, в якому дозволяється знищувати секретні 

документи 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 



та контролю 

  № 422/А-2016 

від 22.08.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 423/А-2016 

від 22.08.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України з пляжного волейболу 

серед юнаків та дівчат до 16 років, який відбудеться 24-28 серпня 2016 року у 

смт. Лазурне Херсонська область 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 424/А-2016 

від 25.08.2016 

Про виділння коштів з районного бюджету розвитку на реалізацію заходів по 

районній програмі "Сприяння функціонування центру адміністративних послуг 

при Роздільнянській районній державній адміністрації на 2016-2017 роки" 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 425/А-2016 

від 25.08.2016 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Германовичу 

Ігорю Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 426/А-2016 

від 25.08.2016 

Про надання дозволу гр. Ворочевській Ларисі Миколаївні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель АСТ "Україна" Кам'янської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 427/А-2016 

від 25.08.2016 

Про затвердження Положення про управління розвитку та інвестицій 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 428/А-2016 

від 26.08.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 429/А-2016 

від 26.08.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217766 від             14 лютого 1997 

року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я 

Бредіштян Єлизаветі Дмитрівні, на право, на земельну частку (пай), який 

перебував у колективній власності КСП «ім. Кірова» на території Єреміївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 430/А-2016 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення текстовий Відділ 



від 26.08.2016 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Керсанову 

Сергію Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ загального діловодства 

та контролю 

  № 431/А-2016 

від 29.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 432/А-2016 

від 29.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 433/А-2016 

від 29.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі 

з загального до спеціального фонду районного бюджету Щербанській 

сільській раді Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 434/А-2016 

від 29.08.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду на виконання інвестиційних проектів Щербанській сільській 

раді Роздільнянського району 

  

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 435/А-2016 

від 29.08.2016 

Про надання дозволу гр. Славінському Віктору Анатолійовичу розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Нива» Яковлівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

  № 436/А-2016 

від 29.08.2016 

Про проведння чергового призову до Збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 

2016 року та заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодства 

та контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2016 

року 

 
№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 



  № 437/А-2016 

від 01.09.2016 

Про  виділення коштів з районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 № 438/А-2016 

від 01.09.2016 

Про створення спільної комісії з перевірки виконання заходів з попередження 

виникнення африканської чуми свиней  на території Роздільнянського району. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 439/А-2016 

від 01.09.2016 

 Про затвердження списків обліку  дітей та підлітків шкільного віку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 440/А-2016 

від 02.09.2016 

 Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання договорів 

купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, де зареєстровані та 

проживають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 441/А-2016 

від 02.09.2016 

 Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження шляхом укладання договору 

купівлі-продажу  земельної ділянки, право користування якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 442/А-2016 

від 02.09.2016 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

Євдокимовою ***року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 443/А-2016 

від 02.09.2016 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, Єфремовою *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 444/А-2016 

від 02.09.2016 

 Про влаштування Ігнатюка *** року народження під опіку Филимоненко *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 445/А-2016 

від 02.09.2016 

 Про влаштування  Ігнатюка ***року народження  під опіку Филимоненко *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 446/А-2016 

від 02.09.2016 

Про влаштування  Ковальової***року народження, під опіку Маслової *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 447/А-2016 

від 02.09.2016 

Про влаштування  Ковальова ***року народження , під опіку Маслової*** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 448/А-2016 

від 02.09.2016 

 Про влаштування  Ковальова ***року народження, під опіку Маслової *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 449/А-2016 

від 05.09.2016 

Про оголошення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 450/А-2016 

від 06.09.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у  Міжнародному турнірі  "Відкритий кубок Києва 

ім. Ю.Г.Затворницького" з волейболу пляжного серед дівчат та юнаків у вікових 

категоріях до 14, до 16, до 18 років ,    який  відбудеться   08 -11 вересня  2016 

року  у  м. Київ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 451/А-2016 

від 06.09.2016 

Про виділення коштів для участі команди  Роздільнянського району  у фінальному турі 

Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький 

гарт» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 452/А-2016 

від 07.09.2016 

Про оголошення  конкурсу на тимчасово вакантну посаду  головного спеціаліста 

апарату та вакантні посади провідного спеціаліста відділу    з питань праці та 

соціально- трудових відносин, провідного спеціаліста сектору автоматизації 

та  програмного забезпечення  управління оціального захисту 

населення  Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 453/А-2016 

від 07.09.2016 

Про влаштування дитини-сироти, Єфремової ***року народження  під опіку 

Жаворонковій *** 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 454/А-2016 

від 07.09.2016 

Про влаштування Євдокимової *** року народження під піклування Андрус*** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 455/А-2016 

від 07.09.2016 

Про надання дозволу гр. Каталюку Володимиру Володимировичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Понятівське» Понятівської  сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 456/А-2016 

від 07.09.2016 

Про затвердження складу постійно діючої комісії із соціального страхування в зв‘язку з 

тимчасовою втратою працездатності 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 457/А-2016 Про проведення перерахунку працівникам районної державної адміністрації за травень текстовий Відділ загального 



від 07.09.2016 та червень 2016 року документ діловодства та 

контролю 

  № 458/А-2016 

від 08.09.2016 

Про оголошення конкурсу на посаду начальника відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 459/А-2016 

від 08.09.2016 

Про виділення коштів районній раді для  для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 

роки»  запланованих на вересень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 460/А-2016 

від 08.09.2016 

Про комісійне визначення правомірності діяльності суб‘єктів господарювання, які 

експлуатують самовільно влаштовані об‘єкти підвищеної небезпеки та потенційно 

небезпечні автомобільні заправні станції,а також об‘єкти, пов‘язані з реалізацією 

природного та скрапленого газу на території Роздільнянського району. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 461/А-2016 

від 08.09.2016 

Про виділення коштів для відшкодування збитків внаслідок пожежі в *** гр. 

Камінському А.А. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 462/А-2016 

від 08.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 463/А-2016 

від 08.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 464/А-2016 

від 08.09.2016 

Про внесення доповнень до додатку 1 розпорядження  голови  районної державної 

адміністрації  від 21 червня 2016 року № 310/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 465/А-2016 

від 09.09.2016 

Про надання дозволу гр. Михнику Б.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ  «Петроєвдокиївський» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 466/А-2016 

від 09.09.2016 

Про надання дозволу гр. Талкан Л.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП           ім. Кірова на території Кіровської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



пункту) 

  № 467/А-2016 

від 09.09.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Зубаль Миколі 

Васильовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту)              

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 468/А-2016 

від 09.09.2016 

Про надання дозволу гр. Талкан Л.О., Талкан О.Г., Талкан В.Г., Талкан А.Г., Талкан 

А.Г.  на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього 

КСП «Колос» на території Буцинівської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 469/А-2016 

від 12.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачіз загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 470/А-2016 

від 12.09.2016 

Про надання дозволу гр. Гібескул В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП "Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 471/А-2016 

від 12.09.2016 

Про надання дозволу гр. Майєр А.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 472/А-2016 

від 13.09.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Корчаченку Миколі 

Олександровичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 473/А-2016 

від 14.09.2016 

Про надання дозволу гр. Горчевському М.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП«Нива» на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 474/А-2016 

від 14.09.2016 

Про надання дозволу гр. Грабаровському Ю.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



місцевості) із земель колишнього КСП     «Нива» на території Яковлівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

контролю 

  № 475/А-2016 

від 14.09.2016 

Про надання дозволу гр. Болгарину В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 476/А-2016 

від 15.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 477/А-2016 

від 15.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку освітньої 

субвенції на початок року відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 478/А-2016 

від 15.09.2016 

Про внесення змін до додатку до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 07 травня 2012 року № 456/А-2012 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 479/А-2016 

від 15.09.2016 

Про влаштування  в будинок дитини Пойметової***року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 480/А-2016 

від 15.09.2016 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на ІV квартал 2016 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 481/А-2016 

від 15.09.2016 

Про проведення  в Роздільнянському район і диспансеризації юнаків і дівчат 2000, 

2001, 2002 років народження  на  2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 482/А-2016 

від 15.09.2016 

Про виділення коштів для учня ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Болгарка Роздільнянського 

району  у V Спортивних іграх школярів України з пляжного волейболу 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 483/А-2016 

від 15.09.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії  РН № 739658  від 31 травня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Зароченцевої 

Варвари Семенівни на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній 

власності ВАТ ім. Карла Маркса на території  Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 484/А-2016 Про надання дозволу гр. Бондаренко Т.П. на розробку технічної документації із текстовий Відділ загального 



від 19.09.2016 землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 485/А-2016 

від 19.09.2016 

Про надання дозволу гр. Ільченку В.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП       «Гаївське» на території Гаївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 486/А-2016 

від 19.09.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Буковській Олені 

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Бецилівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 487/А-2016 

від 20.09.2016 

Про надання дозволу гр. Терзі М.І. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСП   «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 488/А-2016 

від 21.09.2016 

Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 489/А-2016 

від 21.09.2016 

Про виділення коштів для відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 490/А-2016 

від 21.09.2016 

Про надання дозволу гр. Клєщовій О.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Котовського на території Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 491/А-2016 

від 21.09.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Самбаєвій Ларисі 

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Бецилівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 492/А-2016 

від 23.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній 

програмі«Сприяння функціонування центру адміністративних послуг при 

Роздільнянській районній державній адміністрації на 2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 493/А-2016 

від 27.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів 

спеціального фонду на виконання інвестиційних проектів відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 494/А-2016 

від 27.09.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 495/А-2016 

від 27.09.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)     гр. Керсанову Сергію 

Миколайовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту).                

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 496/А-2016 

від 27.09.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» 

запланованих на жовтень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 497/А-2016 

від 28.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 498/А-2016 

від 28.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Кошарській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 499/А-2016 

від 28.09.2016 

Про надання дозволу гр. Матвієнко Г.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 500/А-2016 

від 28.09.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Роздільнянській районній раді Одеської 

області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 501/А-2016 

від 28.09.2016 

Про оголошення подяки районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 502/А-2016 

від 28.09.2016 

Про затвердження положення про службу у справах дітей Роздільнянської районної 

державної адміністрації         

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 503/А-2016 

від 28.09.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, право користування 

якою має малолітня дитина            

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 504/А-2016 

від 28.09.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, право користування 

якою має малолітня дитина            

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 505/А-2016 

від 29.09.2016 

Про  виділення коштів відділу освіти  районної державної  адміністрації для 

участі  школярів у обласній спартакіаді  учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

району в І півріччі 2016/2017 н.р. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 506/А-2016 

від 29.09.2016 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у  Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Кубок Скіфів» 

серед юнаків та дівчат 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 р.н.,  який 

відбудеться  30.09.2016 – 01.10.2016р.  у  м. Херсон 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 507/А-2016 

від 29.09.2016 

Про ліквідацію Роздільнянського районного методичного кабінету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 508/А-2016 

від 30.09.2016 

Про переведення працівників Роздільнянської районної державної адміністрації на 

повний робочий день 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за жовтень 2016 

року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 509/А-2016 

від 03.10.2016 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою, Околицею *** року народження текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 



  № 510/А-2016 

від 03.10.2016 

Про надання Бізановій *** року народження,  статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 511/А-2016 

від 04.10.2016 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської 

районної державної адміністрації на робочих місцях 14 - 16 жовтня 2016 року  для 

вирішення питань, пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 512/А-2016 

від 04.10.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225566 від 26 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Кушнір 

Петра Кириловича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 513/А-2016 

від 04.10.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0289320 від 02 жовтня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Ткаченко 

Світлани Андріївни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 514/А-2016 

від 04.10.2016 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою, Беспалюком ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 515/А-2016 от 

05.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок залишку коштів на 

виконання інвестиційних проектів Роздільнянській міській раді 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 516/А-2016 

від 05.10.2016 

Про влаштування  дитини-сироти, Околиці ***  року народження, під піклування 

Околиці *** 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 517/А-2016 

від 05.10.2016 

Про виділення коштів з районного  бюджету  для надання  цільової адресної 

допомоги громадянам району,   які опинились у скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 518/А-2016 

від 05.10.2016 

Про затвердження шкільної мережі на 2016 - 2017 навчальний рік текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 519/А-2016 

від 05.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету  для надання  цільової   

адресної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств



а та контролю 

  № 520/А-2016 

від 05.10.2016 

Про затвердження Положення про відділ освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 521/А-2016 

від 05.10.2016 

Про затвердження положення про притулок для дітей «Теплий дім» служби у 

справах дітей Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 522/А-2016 

від 06.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній 

раді Одеської області згідно «Програми теплозабезпечення населення та 

енергоефективності Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки». 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 523/А-2016 

від 06.10.2016 

Про надання дозволу гр. Прокопчук Т.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 524/А-2016 

від 06.10.2016 

Про надання дозволу гр. Морар Л.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП  ім. Фрунзе на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 525/А-2016 

від 07.10.2016 

Про надання Косовському *** року народження,  статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 526/А-2016 

від 07.10.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 742025 від 18 квітня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім'я 

Мельниченко Івана Миколайовича на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності ВАТ "Петроєвдокиївський" на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населених пунктів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 527/А-2016 

від 07.10.2016 

Про надання дозволу гр. Міхову О.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділнки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП "Перемога" на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 



пункту) 

  № 528/А-2016 

від 12.10.2016 

Про початок опалювального сезону 2016-2017 років у населених пунктах 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 529/А-2016 

від 12.10.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості) гр. Серебрянникову 

Миколі Гавриловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 530/А-2016 

від 12.10.2016 

Про надання дозволу гр. Лідяєвій О.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 531/А-2016 

від 13.10.2016 

Про внесення змін до розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

Роздільнянської  районної державної адміністрації від 12 жовтня 2016р.  № 528/А-

2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 532/А-2016 

від 13.10.2016 

Про надання дозволу гр. Музикі Л.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 533/А-2016 

від 13.10.2016 

Про надання дозволу гр. Хлєбніковій Т.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської 

селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 534/А-2016 

від 13.10.2016 

Про надання Олійнику *** року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 535/А-2016 

від 13.10.2016 

Про надання Олійник *** року народження,  

статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 



  № 536/А-2016 

від 17.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній 

програмі «Теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського 

району на  2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 537/А-2016 

від 17.10.2016 

Про організацію виконання пункту 2 розпорядження виконуючого обов‘язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 12.10.2016 року № 528/А-2016 

(зі змінами) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 538/А-2016 

від 17.10.2016 

Про оголошення конкурсу на посаду начальника відділу ведення державного 

реєстру виборців апарату Роздільнянської районної державної адміністрації та 

спеціаліста сектору містобудування та архітектури Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 539/А-2016 

від 18.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету  для надання цільової адресної 

допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих в 

Афганістані 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 540/А-2016 

від 18.10.2016 

Про  проведення в районі у 2016 році Всеукраїнського тижня права текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 541/А-2016 

від 19.10.2016 

Про тимчасове призупинення навчального процесу в навчальних закладах району, 

які перебувають на  газовому опаленні для учнів 1-11 класів 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 542/А-2016 

від 19.10.2016 

Про оголошення  конкурсу на тимчасово вакантну посаду  головного спеціаліста 

апарату управління соціального захисту населення та вакантну посаду головного 

спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту 

населення  Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 543/А-2016 

від 20.10.2016 

Про надання дозволу гр. Брадіштян З.Д. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на турі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім Кірова на території Кіровської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 544/А-2016 

від 20.10.2016 

Про оголошнння конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 545/А-2016 

від 21.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету Марківській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 



  № 546/А-2016 

від 24.10.2016 

Про виділення коштів КУСВТГР ―Роздільнянський районний центр забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ для участі команди Роздільнянської 

ДЮСШ у Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Українка» серед дівчат 2001-2002, 

2003-2004, 2005-2006 р.н., який відбудеться 29.10.2016р. у м. Дніпро 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 547/А-2016 

від 25.10.2016 

Про відновлення навчальних занять текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 548/А-2016 

від 26.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету Новоукраїнській сільській 

раді Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 549/А-2016 

від 26.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 550/А-2016 

від 26.10.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Майєр Аллі 

Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 551/А-2016 

від 26.10.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Гібескул 

Валентині Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 552/А-2016 

від 26.10.2016 

Про надання дозволу гр. Махлайчук Г.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 553/А-2016 

від 26.10.2016 

Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 29.03.2016 р.  №155/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 554/А-2016 

від 26.10.2016 

Про влаштування Косовського *** року народження, під піклування Ткаченко *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств



а та контролю 

  № 555/А-2016 

від 26.10.2016 

Про влаштування Бізанової *** року народження, під опіку Дерус *** текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 556/А-2016 

від 26.10.2016 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини Гайдука ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 557/А-2016 

від 26.10.2016 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини Гайдук *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 558/А-2016 

від 27.10.2016 

Про надання дозволу гр. Палій Л.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП "Нива" на території Яковлівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 559/А-2016 

від 28.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 560/А-2016 

від 28.10.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 561/А-2016 

від 31.10.2016 

Про   проведення перерахунку працівникам  районної 

державноїадміністрації  за  травень та червень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 562/А-2016 

від 31.10.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Бондар Ірини 

Володимирівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту)           

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 

  № 563/А-2016 

від 31.10.2016 

Про надання дозволу гр. Тиргуал Н.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Перемога» на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального діловодств

а та контролю 



 

Перелік розпоряджень голови Роздільнянської районної державної адміністрації за листопад 2016 

року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 564/А-2016 

від 01.11.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету на придбання дитячих подарунків до 

Дня святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 565/А-2016 

від 02.11.2016 

Про створення координаційної ради з питань координації заходів під час призову на 

строкову військову службу восени 2016 року призовників Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 566/А-2016 

від 02.11.2016 

Про вибуття Шитри *** народження з прийомної сім‘ї Груєвої *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 567/А-2016 

від 02.11.2016 

Про виділення коштів для відзначення Всеукраїнського Дня працівників культури 

та майстрів народного  мистецтва 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 568/А-2016 

від 03.11.2016 

Про укладення договору оренди землі з ТОВ «Ресурс – С» текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 569/А-2016 

від 03.11.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок делегованих 

коштів місцевих рад до районного бюджету КЗ СВТГРР «Роздільнянський 

районний центр первинної медико санітарної допомоги» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 570/А-2016 

від 03.11.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 571/А-2016 

від 04.11.2016 

Про затвердження Регламенту Роздільнянської районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 572/А-2016 

від 04.11.2016 

Про створення робочої комісії по контролю за опаленням багатоквартирних 

будинків м. Роздільна 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 573/А-2016 

від 07.11.2016 

Про визначення приміщення, в якому дозволяється знищувати секретні документи текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 574/А-2016 

від 07.11.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 575/А-2016 

від 07.11.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку Старостинській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 576/А-2016 

від 07.11.2016 

Про надання Мерзаку *** року народження, статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 577/А-2016 

від 07.11.2016 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 578/А-2016 

від 07.11.2016 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою,Чупровим *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 579/А-2016 

від 07.11.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Бажукової *** 

року народження           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 580/А-2016 

від 07.11.2016 

Про надання дозволу гр. Заровняєву І.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Костянтинівське» на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 581/А-2016 

від 07.11.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр забезпечення 

та обслуговування закладів і установ освіти‖на  проведення дитячо-юнацької ліги 

Одеської області системи освіти на 2016-2017 навчальний рік з гандболу 

серед  юнаків 2002-2003 р.н., який відбудеться   05-06.11.2016р. у м. Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 582/А-2016 

від 07.11.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



роки» запланованих на листопад 2016 року контролю 

  № 583/А-2016 

від 08.11.2016 

Про надання дозволу гр. Лебеденку М.І. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      «Гаївське» на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 584/А-2016 

від 08.11.2016 

Про перевірку роботи ринків та недопущення стихійної торгівлі текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 585/А-2016 

від 09.11.2016 

Про оголошення  конкурсу на тимчасово вакантну посаду  головного спеціаліста 

апарату управління соціального захисту населення, вакантні посади провідного 

спеціаліста відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління 

соціального захисту населення та начальника відділу у справах сім‘ї, молоді та 

спортуРоздільнянської районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 586/А-2016 

від 09.11.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 1/3 частини житлової 

квартири малолітній дитині 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 587/А-2016 

від 10.11.2016 

Про надання дозволу гр. Піркі М.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської     сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 588/А-2016 

від 10.11.2016 

Про надання дозволу гр. Кравченку О.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП       «Гаївське» на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 589/А-2016 

від 10.11.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Лідяєвій Олені 

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кошарської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 590/А-2016 Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної текстовий Відділ загального 



від 10.11.2016 адміністрації від 28 грудня  2012 року № 1239/А-2012 документ діловодства та 

контролю 

  № 591/А-2016 

від 10.11.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 592/А-2016 

від 14.11.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з 

загального до спеціального фонду районного бюджету Марківській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 593/А-2016 

від 14.11.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 05 серпня  2010 року № 1044/А-2010 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 594/А-2016 

від 14.11.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225062 від 26 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Клименко 

Валентини Олександрівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 595/А-2016 

від 14.11.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський   районний центр 

забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти‖ 

для  участі   команди  «Жива  водиця»  ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 2 смт Лиманське у 

обласному етапіВсеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», який 

відбудеться 18 листопада   2016 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 596/А-2016 

від 14.11.2016 

Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 597/А-2016 

від 15.11.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 598/А-2016 

від 15.11.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний 

центр        забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ  у  Міжнародному турнірі з футболу 

«CHRISTMAS CUP» серед  юнаків 2008-2009 р.н.,  який відбудеться  25-

28.12.2016р.  у  м. Львів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 599/А-2016 Про внесення змін до розпорядження  тимчасово текстовий Відділ загального 



від 16.11.2016 виконуючого    обов‘язки     голови      Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 30 січня 2015 року № 25/А-2015 

документ діловодства та 

контролю 

  № 600/А-2016 

від 16.11.2016 

Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання 

державних коштів передбачених на утримання Роздільнянської районної державної 

адміністрації  за КПКВ 7851010 «Здійснення виконавчої влади в Одеській області» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 601/А-2016 

від 17.11.2016 

Про створення комісії для прийняття рішень щодо надання грошової компенсації 

членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції та осіб з інвалідністю, що потребують поліпшення 

житлових умов 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 602/А-2016 

від 17.11.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Голтва Аллі 

Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 603/А-2016 

від 17.11.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Чижовській Марії 

Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району  Одеської 

області (за межами населеного пункту)           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 604/А-2016 

від 18.11.2016 

Про надання дозволу гр. Переходнюк А.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП           ім. Фрунзе на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 605/А-2016 

від 18.11.2016 

Про надання дозволу гр. Звягіній Н.Ф. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Фрунзе на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 606/А-2016 

від 18.11.2016 

Про надання дозволу гр. Єфіменко О.Д. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Фрунзе на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



пункту) 

  № 607/А-2016 

від 18.11.2016 

Про надання дозволу гр. Переходнюку І.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП       ім. Фрунзе на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 608/А-2016 

від 18.11.2016 

Про надання Сінгху *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 609/А-2016 

від 18.11.2016 

Про відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 610/А-2016 

від 21.11.2016 

Про відзначення у 2016 році Дня пам‘яті жертв голодоморів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 611/А-2016 

від 21.11.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 612/А-2016 

від 21.11.2016 

Про внесення змін до доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 613/А-2016 

від 21.11.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 028811 від 02 жовтня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Козюна 

Івана Миколайовича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП  ім. Котовського на території Степанівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 614/А-2016 

від 21.11.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226785 від 20 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Попова 

Андрія Григоровича, на право на земельну частку (пай), який перебував у 

колективній власності КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 615/А-2016 

від 21.11.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Клєщовій Олені 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Петрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степанівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту 

контролю 

  № 616/А-2016 

від 22.11.2016 

Про приписку громадян 2000 року народження до призовної дільниці  у січні - 

березні 2017 року і заходах щодо її якісного   проведення          

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 617/А-2016 

від 24.11.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський   районний 

центр  забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти‖ 

для  участі  переможців ІІ етапу (районного)VІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської  та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

в  обласному  етапі , який відбудеться 10 грудня  2016 року в м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 618/А-2016 

від 24.11.2016 

Про затвердження Інструкції з діловодства в Роздільнянській районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 619/А-2016 

від 24.11.2016 

Про конкурсний комітет з організації та проведення конкурсів щодо  визначення 

перевізників на  приміських автобусних маршрутах    загального користування, що 

не виходять за межі Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 620/А-2016 

від 25.11.2016 

Про надання дозволу гр. Вільганюку С.Ф. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Котовського на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 621/А-2016 

від 28.11.2016 

Про надання дозволу гр. Новаковській А.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ  «Петроєвдокиївський» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 622/А-2016 

від 30.11.2016 

Про право першого і другого підписів платіжних, розрахункових, інших фінансових 

і розпорядчих  документів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 



Перелік розпоряджень в.о. голови Роздільнянської районної державної адміністрації за грудень 

2016 року 
 

№п/п Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 623/А-2016 від 

01.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Бондаренко Тетяні 

Петрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 624/А-2016 від 

01.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Каталюку 

Володимиру Володимировичу  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району  Одеської області (за межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 625/А-2016 від 

01.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Камінській Наталі 

Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Понятівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 626/А-2016 від 

01.12.2016 

Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації на 2016 

рік        

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 627/А-2016 від 

01.12.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 21 травня  2010 року № 694/А-2010 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 628/А-2016 від 

01.12.2016 

Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 629/А-2016 від 

01.12.2016 

Про надання згоди на дарування житлового будинку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 630/А-2016 від 

01.12.2016 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 1/3 частини житлової 

квартири   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 631/А-2016 від 

01.12.2016 

Про влаштування Сінгха Даніїла Юрійовича, 24.09.2008 року народження, під опіку 

Козлової Ольги Сергіївни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 632/А-2016 від 

01.12.2016 

Про влаштування Мерзака ***  року народження, під опіку Мерзак *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 633/А-2016 від 

01.12.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 12 жовтня  2004 року № 597/А-04 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 634/А-2016 від 

01.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Брадіштян Зінаїді 

Дмитрівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кіровської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 635/А-2016 від 

02.12.2016 

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

районної державної адміністрації у вихідні дні 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 636/А-2016 від 

05.12.2016 

Про втрату чинності розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації 

Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 638/А-2016 від 

05.12.2016 

Про   виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань 

працівникам  районної державної адміністрації  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 639/А-2016 від 

05.12.2016 

Про проведення інвентаризації комп‘ютерного та периферійного обладнання текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 640/А-2016 від 

05.12.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації "Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки" 

запланованих на грудень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 641/А-2016 від Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий Відділ загального 



05.12.2016 документ діловодства та 

контролю 

  № 642/А-2016 від 

05.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Гаївській сільській раді Роздільнянського 

району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 643/А-2016 від 

05.12.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний 

центр        забезпечення та обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ  у  Кубку України серед юнаків 2002р.н. з 

футзалу.,  який відбудеться  05-08.12.2016р. у м.Чорноморськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 644/А-2016 від 

06.12.2016 

Про передачу у власність земельної ділянки Територіальному центру управління 

соціального захисту населення Роздільнянського району для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Марківської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 645/А-2016 від 

06.12.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Філімоненко *** 

року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 646/А-2016 від 

06.12.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Філімоненко 

Євгена Євгеновича, 08.03.2015 ***року народження           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 647/А-2016 від 

06.12.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Філімоненко *** 

року народження   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 648/А-2016 від 

06.12.2016 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Філімоненко *** 

року народження           

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 649/А-2016 від 

06.12.2016 

Про надання Луцькому *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 650/А-2016 від 

06.12.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 651/А-2016 від 

06.12.2016 

Про затвердження передавального акту управління агропромислового розвитку 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 652/А-2016 від 

08.12.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226926  від  20 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Загачевської 

Катерини Іванівни, на право на земельну частку (пай), який перебував у колективній 

власності КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 653/А-2016 від 

08.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Прокопчук Тетяні 

Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кошарської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 654/А-2016 від 

09.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 655/А-2016 від 

12.12.2016 

Про оголошення  конкурсу на вакантну посаду завідувача сектору автоматизації та 

програмного забезпечення, провідного спеціаліста сектору автоматизації та 

програмного забезпечення, провідного спеціаліста відділу з питань праці та соціально 

трудових відносин управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації, державного реєстратора відділу надання адміністративних послуг 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 656/А-2016 від 

12.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 657/А-2016 від 

12.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Кіровській сільській раді Роздільнянського 

району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 658/А-2016 від 

12.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Яковлівській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 659/А-2016 від 

12.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Славінському 

Віктору Анатолійовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Яковлівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



межами населеного пункту)               

  № 660/А-2016 від 

13.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету Роздільнянській районній раді Одеської 

області згідно «Програми теплозабезпечення населення та енергоефективності 

Роздільнянського району на 2016 - 2018 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 661/А-2016 від 

13.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Понятівській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 662/А-2016 від 

13.12.2016 

Про  виділення коштів із районного бюджету для запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 663/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівниками структурних 

підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 664/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на I квартал 2017 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 665/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка семінарів – навчань з головами органів місцевого 

самоврядування та керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 666/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом 

Роздільнянської районної державної адміністрації на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 667/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування 

Роздільнянського району у 2017 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 668/А-2016 від 

13.12.2016 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення 

громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах 

місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2017 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 669/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Новоукраїнській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 670/А-2016 від 

14.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 671/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі забезпечення 

комфортних умов платника у центрах обслуговування податків в Роздільнянському 

районі на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 672/А-2016 від 

14.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 673/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів для відзначення Дня святого Миколая текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 674/А-2016 від 

14.12.2016 

Про заходи щодо реалізації ялинок та охорони хвойних насаджень від незаконного 

вирубування у передноворічний період 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 675/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу культури Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 676/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі   переможців районного етапу 

Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» в обласній конференції 

«Скарбнички мого краю – Одещини», яка відбудеться 17 грудня  2016 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 677/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів КУСВТГРР  ―Роздільнянський районний центр  забезпечення та 

обслуговування закладів і установ освіти‖ для  участі  переможців ІІ етапу (районного) 

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в  обласному 

етапі, який відбудеться 17 грудня 2016 року в м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 678/А-2016 від 

14.12.2016 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 679/А-2016 від 

15.12.2016 

Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 680/А-2016 від 

15.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету по районній програмі сприяння 

функціонуванню управління соціального захисту населення Роздільнянської районної 

державної адміністрації на 2016-2017 роки 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 681/А-2016 від 

15.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 682/А-2016 від 

15.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Марківській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 683/А-2016 від 

15.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Лиманській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 684/А-2016 від 

15.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній 

програмі «Теплозабезпечення населення та енергоефективності Роздільнянського 

району на  2016-2017 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 685/А-2016 від 

15.12.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 702485  від  12 серпня 2002 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Корнейчук 

Галини Григорівни, на право на земельну частку (пай), який перебував у колективній 

власності ВАТ «Шлях Ілліча» на території Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 686/А-2016 від 

15.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  гр. Шпіллер Наталії 

Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Гаївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 687/А-2016 від 

16.12.2016 

Про проведення І районного фестивалю  вертепів та колядницьких колективів «З 

Різдвом Христовим!» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 688/А-2016 від 

19.12.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 08 липня  2011 року № 591/А-2011 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 689/А-2016 від 

19.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Ворочевській Ларисі 

Миколаївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кам‘янської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)               

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 690/А-2016 від 

20.12.2016 

Про виділення коштів районній раді для проведення заходів реалізації «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» 

запланованих на грудень 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 691/А-2016 від 

20.12.2016 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 692/А-2016 від 

20.12.2016 

Про виконання заходів комплектування Збройних Сил України 

військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 693/А-2016 від 

20.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку КЗ «Роздільнянська центральна 

районна лікарня» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 694/А-2016 від 

20.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку за рахунок передачі з загального 

до спеціального фонду районного бюджету Щербанській сільській раді 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 695/А-2016 від 

20.12.2016 

Про  виплату премії працівникам районної державної адміністрації  текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 696/А-2016 від 

20.12.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171298 від 13 червня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Марченко 

Меланії Павлівни на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП ім. Фрунзе на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 697/А-2016 від 

20.12.2016 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0171300 від 20 лютого 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Марченка 

Віктора Дмитровича на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП    ім. Фрунзе на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 698/А-2016 від 

20.12.2016 

Про надання дозволу гр. Івасьовій Г.Г. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      «Гаївське» на території Гаївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 699/А-2016 від Про надання дозволу на дарування 1/3 частки квартири на ім‗я малолітньої дитини  та текстовий Відділ загального 



21.12.2016 надання дозволу на відчуження 1/3 частки квартири, належній малолітній дитині та 

підписання у зв‗язку з цим відповідних договорів від імені малолітньої дитини 

документ діловодства та 

контролю 

  № 700/А-2016 від 

21.12.2016 

Про затвердження  графіка чергових щорічних відпусток працівників районної 

державної адміністрації на 2017 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 701/А-2016 від 

21.12.2016 

Про затвердження  графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної 

державної адміністрації на робочих місцях 31 грудня 2016 року, 01, 02, 07-09 січня 

2017 року  для вирішення питань, пов‘язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 702/А-2016 від 

22.12.2016 

Про організацію громадських робіт на 2017 рік текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 703/А-2016 від 

22.12.2016 

Про влаштування Луцького *** року народження, під опіку Луцького *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 704/А-2016 від 

22.12.2016 

Про влаштування Вінера Бориса *** року народження, під опіку Ткаченко *** текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 705/А-2016 від 

22.12.2016 

Про надання Габзовській *** року народження, повної цивільної дієздатності текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 706/А-2016 від 

22.12.2016 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Вільганюку Саві 

Фоковичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Степанівської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту)             

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 707/А-2016 від 

23.12.2016 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 26 квітня  2016 року № 218/А-2016 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 708/А-2016 від 

23.12.2016 

Про перерозподіл бюджетних призначень загального фонду бюджету 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 709/А-2016 від Про визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального текстовий Відділ загального 



23.12.2016 користування, що не виходять за межі Роздільнянського району документ діловодства та 

контролю 

  № 710/А-2016 від 

23.12.2016 

Про влаштування в будинок дитини Габзовського *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 711/А-2016 від 

23.12.2016 

Про  створення робочої групи по проведенню інвентаризації в апараті та структурних 

підрозділах районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 712/А-2016 від 

26.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 713/А-2016 від 

27.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету   

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 714/А-2016 від 

27.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 715/А-2016 від 

27.12.2016 

Про збільшення доходної та видаткової частини  загального фонду бюджету 

Роздільнянського району за рахунок субвенції з Державного бюджету 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 716/А-2016 від 

27.12.2016 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової   адресної допомоги 

громадянам району, які опинились у скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 717/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу гр. Ромбельському О.К. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП      ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 718/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу гр. Пилипенко О.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 719/А-2016 від Про надання дозволу гр. Козаку Ю.Є. на розробку технічної документації із текстовий Відділ загального 



27.12.2016 землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього ВАТ  «Петроєвдокиївський» на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 720/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу гр. Кузюку В.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП       «Костянтинівське» на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 721/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу гр. Костіву А.І., Стельмащук Т.І. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Комуніст» на території 

Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 722/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу громадянам Потапову С.А., Потапову В.А., Потаповій О.А. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Відрядівське» 

на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 723/А-2016 від 

27.12.2016 

Про надання дозволу громадянам Потапову С.А., Потапову В.А., Потаповій О.А. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель колишнього КСП «Відрядівське» 

на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 724/А-2016 від 

28.12.2016 

Про продовження терміну  перебування  в будинку дитини  Цепака *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 725/А-2016 від 

30.12.2016 

Про перенесення робочих днів у 2017 році в районній державній адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 726/А-2016 від 

30.12.2016 

Про затвердження переліку інструкцій та інструкцій з питань охорони праці, які діють 

в районній державній адміністрації 

Текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



 

  



2015 рік 

Протоколи засідання колегії при Роздільнянській районній державній адміністрації за 2015 рік 

 
№ 

п/п 

Реєстраційний номер та 

дата створення документа 

Порядок денний Вид 

документа 

Носій Місце 

зберігання 

  №1/01-11 

 23.03.2015 

1.Про схвалення проекту  рішення районної ради про районний  бюджет на 

2015 рік. 

2.Про підсумки соціально - економічного розвитку району у 2014 році. 

3.Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній 

адміністрації та органах місцевого самоврядування Роздільнянського 

району протягом 2014 року.   

4. Про хід  виконання  актів  і доручень Президента  України та Кабінету 

Міністрів України  структурними підрозділами Роздільнянської районної 

державної адміністрації  за 2014 рік. 

Протокол 

колегії 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства 

та 

контролю 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за лютий 2015 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Носій Місце 

зберігання 

  28/А-2015 

03.02.2015 

  

Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями районної державної 

адміністрації покладених на них завдань і обов‗язків, за підсумками роботи 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  29/А-2015 

03.02.2015 

  

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського району у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014-2015 навчальному 

році, який відбудеться з 06 по 07 лютого 2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  30/А-2015 

03.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського району у Чемпіонаті України 2015 року до 17 років з волейболу 

пляжного серед юнаків, який відбудеться з 05 по 08 лютого 2015 року у м. Нова Каховка 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  31/А-2015 Про утворення групи реагування на ліквідацію можливих надзвичайних ситуацій текстовий Відділ 



04.02.2015 техногенного характеру документ загального 

діловодства та 

контролю 

  33/А-2015 

04.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

ЦТДУМ м. Роздільна у обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту, який відбудеться 08 лютого 2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  35/А-2015 

06.02.2015 

  

Про утворення оперативного штабу Роздільнянського району для забезпечення координації 

дій з попередження та протидії можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров‗ю 

громадян 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  36/А-2015 

09.02.2015 

Про підсумки соціально-економічного розвитку Роздільнянського району в 2014 році текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  40/А-2015 

11.02.2015 

Про часткову мобілізацію текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  41/А-2015 

11.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського району у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014-2015 навчальному 

році, який відбудеться з 20 по 21 лютого у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  44/А-2015 

12.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України у 2014-2015 навчальному році, який відбудеться з 13 по 14 лютого 

2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  45/А-2015 

12.02.2015 

Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  46/А-2015 

12.02.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського району в IV етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 



  учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбудеться 14 лютого 2015 

року у м. Одеса 

діловодства та 

контролю 

  47/А-2015 

12.02.2015 

  

Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерства "Відкритий Уряд" на 

2015 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  48/А-2015 

12.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського району у Чемпіонаті України 2015 року до 15 років з волейболу 

пляжного серед юнаків, який відбудеться з 19 по 22 лютого 2015 року у м. Ужгород 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  51/А-2015 

17.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації "Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки" запланованих на лютий-квітень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  56/А-2015 

17.02.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім‗ям 

загиблих працівників органів внутрішніх справ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  57/А-2015 

17.02.2015 

  

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім‗ям 

загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях в республіці Афганістан 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  58/А-2015 

17.02.2015 

Про проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  59/А-2015 

18.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

ДЮСШ у Відкритому Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 

1998-1999, 2000-2001 років народження, який відбудеться 19 лютого 2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  63/А-2015 

20.02.2015 

Про затвердження складу громадської ради при Роздільнянській районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 



контролю 

  66/А-2015 

20.02.2015 

  

Про створення консультаційних пунктів питань цивільного захисту при житлово-

експлуатаційних організаціях міської, селищної та сільських радах Роздільнянського 

району Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  67/А-2015 

20.02.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги 

громадянам району, які опинились у скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  69/А-2015 

23.02.2015 

Про затвердження у 2015 році заходів щодо збалансування місцевих бюджетів 

Роздільнянського району у процесі їх виконання та економії бюджетних коштів, надання 

медичної субвенції 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  70/А-2015 

25.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з дзюдо до 18 років серед юнаків 

та дівчат 1998-2000 років народження, який відбудеться 01 березня 2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  74/А-2015 

26.02.2015 

  

Про стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду України, аналіз темпів росту 

фонду оплати праці та стан легалізації робочих місць і заробітної плати в Роздільнянському 

районі в 2014 році та заходи, які слід прийняти керівникам до повного погашення 

заборгованості 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  75/А-2015 

26.02.2015 

  

Про створення комісії з перевірки стану гідротехнічних споруд, водних об‗єктів, які 

знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та паводків 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  78/А-2015 

26.02.2015 

Про затвердження графіка передачі справ Національного архівного фонду на державне 

архівне зберігання архівними підрозділами юридичних осіб, які перебувають у зоні 

комплектування архівного відділу Роздільнянської районної державної адміністрації на 201 

5 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  79/А-2015 

26.02.2015 

Про виконання заходів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями, які 

проходять військову службу за контрактом 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  82/А-2015 

27.02.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі учнів 

Роздільнянського району у ІІІ обласному турі Всеукраїнських олімпіад з російської мови та 

літератури, економіки, інформаційних технологій у 2014-2015 навчальному році, який 

відбудеться з 27 лютого по 01 березня 2015 року в м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за березень 2015 року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Носій Місце 

зберігання 

  95/А-2015 

05.03.2015 

  

Про затвердження графіка проведення виїзних прийомів громадян керівництвом 

Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  96/А-2015 

10.03.2015 

  

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України 2015 року до 15 років з волейболу пляжного 

серед юнаків, який відбудеться з 19 по 22 березня 2015 року у м. Нова Каховка 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  97/А-2015 

10.03.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України 2015 року до 17 років з волейболу пляжного 

серед юнаків, який відбудеться з 12 по 15 березня 2015 року у м. Рівне 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  100/А-2015 

16.03.2015 

  

Про проведення чергового призову до збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2015 року та 

заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  101/А-2015 

16.03.2015 

Про створення організаційного комітету з проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  103/А-2015 

17.03.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського ДЮСШ у Міжнародному турнірі з боротьби дзюдо серед юнаків та 

дівчат на призи заслуженого тренера України Зінковського С.Г., який відбудеться з 20 по 

21 березня 2015 року у м. Снігурівка 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 



  104/А-2015 

17.03.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянського ДЮСШ у Всеукраїнському турнірі "IV Дитячий Фестиваль дзюдо" серед 

юнаків 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 років народження, який відбудеться з 27 по 29 березня 

2015 року у м. Київ 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  105/А-2015 

17.03.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Відкритому Кубку Одеської області з боротьби самбо серед 

юнаків, який відбудеться 21.03.2015 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  106/А-2015 

18.03.2015 

Про підготовку та проведення у 2015 році технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільної оборони (цивільний захист) 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  111/А-2015 

23.03.2015 

Про створення комісії з перевірки ТОВ "Біоіл Універсал Україна" по факту викиду в 

атмосферу твердих решток виробництва 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  115/А-2015 

24.03.2015 

Про завершення опалювального сезону 2014-2015 років у населених пунктах у 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  116/А-2015 

24.03.2015 

Про затвердження заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на 

оплату комунальних послуг енергоносіїв на 2015 рік 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  117/А-2015 

26.03.2015 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  118/А-2015 

26.03.2015 

  

Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і 

підлітків шкільного віку в Роздільнянському районі у 2015 році 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

  121/А-2015 Про створення робочої групи з використання субвенції обласного бюджету на придбання текстовий Відділ 



27.03.2015 

  

житла дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа документ загального 

діловодства та 

контролю 

  133/А-2015 

31.03.2015 

Про проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території 

населених пунктів району 

текстовий 

документ 

Відділ 

загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за квітень 2015 року 
 

№ 

п/п 

Найменування 

суб‘єкта 

нормотворчості 

Вид 

нормативного 

акту 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Примітка 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 135/А-2015 

01.04.2015 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. 

Рожкован Олени Борисівни та Рожкован Валентини Брониславівни для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Виноградарської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 136/А-2015 

01.04.2015 

  

Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Мелешко Оксани 

Вікторівни та Мелешко Сергія Миколайовича дитиною, позбавленою 

батьківського піклування 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 137/А-2015 

01.04.2015 

Про створення дорадчого органу для здійснення координації між 

суб‗єктами соціального роботи із сім‗ями, які опинились в складних 

життєвих обставинах 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 138/А-2015 

01.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі школярів у обласній спартакіаді учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району у ІІ півріччі 2014-2015 н.р. 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 139/А-2015 

02.04.2015 

Про затвердження плану заходів з реалізації у 2015 році в 

Роздільнянському районі Концепції державної професійної орієнтації 

населення 

  

  Роздільнянська Розпорядження 140/А-2015 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації   



районна державна 

адміністрація 

02.04.2015 

  

для участі учнів Роздільнянського району у ІІІ обласному турі 

Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання, який відбудеться 04 

квітня 2015 року в м. Одеса 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 141/А-2015 

06.04.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови районної державної адміністрації від 24 березня 2015 

р. № 115/А-2015 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 142/А-2015 

07.04.2015 

Про план заходів з відзначення 150-річчя від дня народження Михайла 

Грушевського 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 143/А-2015 

08.04.2015 

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у 

вихідні та святкові дні 11 - 13 квітня 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 144/А-2015 

08.04.2015 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на 

ІІ квартал 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 145/А-2015 

09.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для проведення заходів реалізації "Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки", 

запланованих на квітень-травень 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 146/А-2015 

09.04.2015 

  

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови районної державної адміністрації від 17 лютого 2015 

року № 51/А-2015 "Про виділення коштів відділу освіти районної 

державної адміністрації для проведення заходів реалізації "Програми 

розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 

2012-2016 роки" запланованих на лютий-квітень 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 147/А-2015 

09.04.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з 

Сулейманзаде Владислави Афганівни, … року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 148/А-2015 

10.04.2015 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) гр. 

Щербаньову Володимиру Олександровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Степової сільської 

ради (масив №2, ділянка №81) Роздільнянського району Одеської 

  



області (за межами населеного пункту) 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 149/А-2015 

10.04.2015 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225254 від 16 липня 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Руденко Миколи Васильовича, на право на 

земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 150/А-2015 

10.04.2015 

  

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714982 від 17 квітня 2002 

року виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією 

на ім‗я Сухомлина Леоніда Антоновича, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності ВАТ 

"Петроєвдокиївський" на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 151/А-2015 

10.04.2015 

Про завершення опалювального сезону 2014-2015 років у 

Роздільнянському районі 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 152/А-2015 

14.04.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 13.04.2012 року № 391/А-2015 "Про 

влаштування Чеботарь Марії Романівни, … р.н., під опіку Чеботарь 

Марти Петрівни" 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 153/А-2015 

14.04.2015 

  

Про проведення двомісячника з охорони водних біоресурсів у 

рибогосподарських водоймах, які розташовані на території 

Роздільнянського району у 2015 році 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 154/А-2015 

15.04.2015 

  

Про організацію проведення в районі зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 

середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 155/А-2015 

16.04.2015 

Про підготовку та проведення в районі 10-ої Всеукраїнської 

благодійної акції «Серце до серця» - «Врятуй життя дитині!» 

  

  Роздільнянська Розпорядження 156/А-2015 Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225380 від 26 серпня   



районна державна 

адміністрація 

17.04.2015 1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Гомонюка Михайла Андрійовича, на право на 

земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСПП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 157/А-2015 

17.04.2015 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225379 від 26 серпня 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Гомонюк Марії Юхимівни, на право на земельну 

частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСПП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 158/А-2015 

20.04.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової 

адресної допомоги громадянам району, які опинилися у скрутних 

життєвих обставинах 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 159/А-2015 

20.04.2015 

  

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової 

адресної допомоги ветеранам війни до дня святкування 70-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 160/А-2015 

21.04.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 

507/А-2014 від 19 вересня 2014 року "Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Мельник Ганни Валеріївни та Харламової 

Наталії Валеріївни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‗янської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту)" 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 161/А-2015 

21.04.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 

584/А-2014 від 07 листопада 2014 року "Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Мельник Ганни Валеріївни та Харламової 

Наталії Валеріївни для ведення товарного сільськогосподарського 

  



виробництва на території Кам‗янської сільської ради Одеської області 

(за межами населеного пункту)" 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 162/А-2015 

21.04.2015 

Про зняття статусу дитини-сироти з Лимонадової Анастасії Олегівни, 

… року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 163/А-2015 

21.04.2015 

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у 

вихідні та святкові дні 1-4 і 9-11 травня 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 164/А-2015 

23.04.2015 

Про влаштування в будинок дитини Гуменюка Вадима Артемовича, … 

року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 165/А-2015 

23.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської 

області з волейболу, серед дівчат 2002 року народження та молодше, 

який відбудеться 24 квітня 2015 року у м. Іллічівськ 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 166/А-2015 

23.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Відкритій Першості м. 

Іллічівськ з класичного волейболу, присвяченої Дню міста серед юнаків 

1997-1998 років народження, який відбудеться 26 квітня 2015 року у м. 

Іллічівськ 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 167/А-2015 

23.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Відкритій Першості 

області з волейболу, серед юнаків та дівчат 1999 року народження, який 

відбудеться 25 квітня 2015 року у м. Котовськ 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 168/А-2015 

23.04.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Всеукраїнському 

Турнірі "Кубок Мера" з боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат, який 

відбудеться 24-25 квітня 2015 року у м. Херсон 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 169/А-2015 

27.04.2015 

Про преміювання працівників райдержадміністрації за квітень 2015 

року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження 170/А-2015 

27.04.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у обласних зональних 

  



адміністрація   змаганнях з футболу "Шкіряний м‗яч" серед юнаків 2004-2003 років 

народження, який відбудеться 30 квітня 2015 року у смт. Теплодар 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 171/А-2015 

27.04.2015 

  

Про затвердження натуральних норм забезпечення населення району 

твердим паливом та скрапленим газом у 2015 році за рахунок субвенцій 

з державного бюджету місцевим бюджетам 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 172/А-2015 

28.04.2015 

  

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

01 квітня 2015 року № 135/А-2015 "Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) гр. Рожкован Олени Борисівни та 

Рожкован Валентини Брониславівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту)" 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 173/А-2015 

28.04.2015 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гузун 

Олександри Сергіївни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кіровської сільської ради (масив № 20) 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 174/А-2015 

28.04.2015 

  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105174 від 14 лютого 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Лукович Теодора Івановича, на право на 

земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП ім. 

Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 175/А-2015 

28.04.2015 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці працівниками 

райдержадміністрації за квітень 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 176/А-2015 

28.04.2015 

Про створення комісії з обстеження підвального приміщення 

адмінбудинку ОДПІ 

  



  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 177/А-2015 

30.04.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири 

малолітній дитині 

  

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за травень 2015 року 
 

№ 

п/п 

Найменування 

суб‘єкта 

нормотворчості 

Вид 

нормативного 

акту 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Примітка 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 178/А-2015 

05.05.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження житлового 

будинку та земельної ділянки, право користування якими мають 

малолітні діти 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 179/А-2015 

05.05.2015 

Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ої  річниці Перемоги над 

нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 180/А-2015 

05.05.2015 

  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в натурі у разі зміни її цільового призначення з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у власності гр. 

Каретникова Віталія Володимировича на території Степової сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 181/А-2015 

05.05.2015 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Погрубняку Миколі Якимовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Яковлівської 

сільської ради (ділянка № 53, масив № 2) Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 182/А-2015 

05.05.2015 

Про повернення з будинку дитини Серебрякової Марії Анатоліївни, … 

року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження 183/А-2015 

05.05.2015 

Про повернення з будинку дитини Серебрякова Сергія Анатолійовича, 

… року народження 

  



адміністрація 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 184/А-2015 

06.05.2015 

  

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 

605/А-2014 від 20 листопада 2014 року "Про надання дозволу на 

складання проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Каретникова В.В. з 

ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території 

Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту)" 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 185/А-2015 

06.05.2015 

Про проведення в районні Дня матері та Міжнародного Дня сім‗ї   

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 186/А-2015 

07.05.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської 

області з дзюдо до 16 років серед юнаків та дівчат 2000-2002 років 

народження, який відбудеться 03 травня 2015 року у м. Одеса 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 187/А-2015 

08.05.2015 

Про кадровий резерв на посади першого заступника, заступника голови 

та керівника апарату районної державної адміністрації 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 188/А-2015 

08.05.2015 

  

Про координацію та організаційно-методичні заходи щодо обліку дітей 

дошкільного віку, створення умов для здобуття дітьми дошкільної 

освіти в Роздільнянському районі у 2015 році 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 189/А-2015 

08.05.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‗язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

26 березня 2015 року № 100/А-2015 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 190/А-2015 

08.05.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з 

Вельвера Олега Валерійовича, … року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 191/А-2015 

08.05.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з 

Вельвер Ольги Валеріївни, … року народження 

  

  Роздільнянська Розпорядження 192/А-2015 Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з   



районна державна 

адміністрація 

08.05.2015 Гросу Микити Віталійовича, … року народження 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 193/А-2015 

08.05.2015 

Про надання Єржик Анастасії Сергіївні, … року народження, статусу 

дитини-сироти 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 194/А-2015 

08.05.2015 

Про відзначення Дня захисту дітей в Роздільнянському районі   

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 195/А-2015 

08.05.2015 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через центр надання адміністративних послуг при Роздільнянській 

районній державній адміністрації Одеської області 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 196/А-2015 

08.05.2015 

Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг 

при Роздільнянській районній державній адміністрації Одеської області 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 197/А-2015 

08.05.2015 

Про затвердження Положення про центр надання адміністративних 

послуг при Роздільнянській районній державній адміністрації Одеської 

області 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 198/А-2015 

12.05.2015 

Про надання Буркун Анні Сергіївні, … року народження, статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 199/А-2015 

12.05.2015 

Про надання Рябій Валентині Борисівні, … року народження, статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 200/А-2015 

14.05.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі Роздільнянського району у ХІ обласному фестивалі-конкурсі 

"Молодь обирає здоров‗я", який відбудеться 21-24 травня 2015 року в 

м. Одеса 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 201/А-2015 

14.05.2015 

  

Про надання дозволу гр. Столярчуку Олександру Антоновичу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель АСТ "Україна" 

на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  Роздільнянська Розпорядження 202/А-2015 Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на   



районна державна 

адміністрація 

14.05.2015 заміщення вакантних посад державних службовців 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 203/А-2015 

14.05.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у обласних фінальних 

змаганнях з футболу "Шкіряний м‗яч" серед юнаків 2003-2004 років 

народження, який відбудеться 15 травня 2015 року у м. Одеса 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 204/А-2015 

15.05.2015 

Про святкування Дня Європи в Роздільнянському районі   

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 205/А-2015 

18.05.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті України 

2015 року серед юнаків до 16 років з волейболу, який відбудеться 21-24 

травня 2015 року у м. Київ 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 206/А-2015 

18.05.2015 

  

Про внесення доповнень до розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 30 вересня 2013 року № 460/А-2013 "Про доведення 

мобілізаційних завдань на особливий період" 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 207/А-2015 

18.05.2015 

Про виділення коштів для підвозу допризовників, визнаних 

придатними до військової служби до Одеського обласного збірного 

пункту 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 208/А-2015 

18.05.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 209/А-2015 

18.05.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 210/А-2015 

18.05.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 211/А-2015 

18.05.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти 

Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження 212/А-2015 

18.05.2015 

Про внесення змін до складу колегії районної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням тимчасово виконуючого обов‗язки 

  



адміністрація   голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2014 року № 

106/А-2015 із змінами внесеними розпорядженнями тимчасово 

виконуючого обов‗язки голови районної державної адміністрації від 29 

травня 2014 року № 297/А-2014 та від 16 січня 2015 року № 8/А-2015 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 213/А-2015 

18.05.2015 

Про розвиток сімейних форм виховання в Роздільнянському районі 

Одеської області 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 214/А-2015 

19.05.2015 

Про створення спеціалізованої служби цивільного захисту з 

матеріального забезпечення 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 215/А-2015 

21.05.2015 

Про перерозподіл коштів районного бюджету   

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 216/А-2015 

21.05.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової 

адресної допомоги громадянам району, які опинились у скрутних 

життєвих обставинах 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 217/А-2015 

22.05.2015 

  

Про затвердження мережі пришкільних таборі з денною формою 

перебування при навчальних закладах Роздільнянського району в 2015 

році та виділення коштів на відпочинок 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 218/А-2015 

22.05.2015 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів 

Роздільнянського району в 2015 році у військово-патріотичному таборі 

"Патріот" у смт. Лиманське 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 219/А-2015 

25.05.2015 

  

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у 

вихідні та святкові дні 30-31 травня та 1 червня 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 220/А-2015 

25.05.2015 

Про надання Вариханову Олександру Сергійовичу, … року 

народження, статусу дитини-сироти 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 221/А-2015 

25.05.2015 

Про надання Вариханову Леоніду Олексійовичу, … року народження, 

статусу дитини-сироти 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження 222/А-2015 

25.05.2015 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державного 

службовця райдержадміністрації 

  



адміністрація 

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 223/А-2015 

27.05.2015 

Про внесення змін до додатку до розпорядження голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 03 червня 2004 

року № 323/А-2004 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 224/А-2015 

27.05.2015 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та 

подальшого проживання дітям сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 225/А-2015 

27.05.2015 

Про влаштування в будинок дитини Гінькіньова Фаруха 

Олександровича, … року народження 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 226/А-2015 

27.05.2015 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 227/А-2015 

27.05.2015 

  

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці працівникам 

районної державної адміністрації за травень 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 228/А-2015 

27.05.2015 

Про преміювання працівників районної державної адміністрації за 

травень 2015 року 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 229/А-2015 

27.05.2015 

  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в натурі у разі зміни її цільового призначення з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у власності гр. 

Каретникова Філи Іванівни на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження 230/А-2015 

28.05.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування житлового 

будинку та земельної ділянки, належних Савченко Галині Вікторівні, 

право користування якими має малолітня дитина позбавлена 

батьківського піклування, Дібров Вадим Андрійович, … року 

народження 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2015 року 



 

№ Найменування 

суб‘єкта 

нормотворчості 

Вид 

нормативного 

акту 

Реєстраційний 

номер документа 

Назва документа Примітка 

1 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 231/А-

2015  02.06.2015  

Про стан виконанвської дисципліни та хід виконання актів та 

доручень Президента України в Роздільнянській районній лержавній 

адміністрації в 1 кварталі 2015 року  

   

2 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 232/А-

2015  02.06.2015  

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання 

інвестиційних проектів 

  

3 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 233/А-2015 

02.06.2015 

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за І квартал 

2015 року 

  

4 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 234/А-

2015  02.06.2015 

Про виділення коштів віддіу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянського ДЮСШ у Всеукраїнських 

зональних змаганнях з футболу "Шкіряний м‗яч" серед юнаків 2004-

2003 років народження, який відбудеться 03-04 червня 2015 року у м. 

Первомайськ, Миколаївської області 

  

5 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 235/А-

2015  03.06.2015 

Про нагородження грамотою та оголошення подяки Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

  

6 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 236/А-

2015  03.06.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов'язки голови райдержадміністрації від 09 квітня 2015 року 

№145/А-2015 

  

7 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 237/А-

2015  03.06.2015 

Про створення комунальної служби цивільного захисту 

Роздільнянського району 

  

8 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 238/А-2015 

03.06.2015 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського 

району влітку 2015 року 

  

9 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 239/А-2015 от 

03.06.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для проведення заходів реалізації "Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012-2016 роки" 

  



запланованих на червень 2015 року 

10 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 240/А-

2015  03.06.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі( на місцевості) гр.Ілки 

Павлини Георгієвни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кошарської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

11 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 241/А-

2015  04.06.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090774 від 14 лютого 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Савчака Станіслава Володимировича, на право 

на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

12 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 242/А-

2015  04.06.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090774 від 14 лютого 

1997 року виданого Роздільнянською районною державною 

адміністрацією на ім‗я Савчака Станіслава Володимировича, на право 

на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених 

пунктів) 

  

13 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 243/А-2015-

29/15-РР 

 05.06.2015 

Про нагородження грамотами Роздільнянської районної державної 

адміністрації та Роздільнянської районної ради з нагоди - Дня 

медичного працівника 

  

14 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 244/А-

2015  05.06.2015 

Про надання Середі Дмитру Дмитрову, **** року народження, статусу 

дитини-сироти 

  

15 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 245/А-

2015  05.06.2015 

Про надання Середі Ганні Сергіївні, **** року народження, статусу 

дитини-сироти 

  

16 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 246/А-

2015  05.06.2015 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та 

подальшого проживання дітям сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

17 Роздільнянська Розпорядження № 247/А- Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів   



районна державна 

адміністрація 

2015  05.06.2015 громадян керівництвом Роздільнянської районної державної 

адміністрації на ІІІ квартал 2015 року 

18 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 248/А-

2015  05.06.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку   

19 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 249/А-

2015  05.06.2015 

Про затвердження заходів із вшанування пам‗яті князя Київського 

Володимира Великого, популяризації його історичної спадщини в 

Роздільнянському районі 

  

20 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 250/А-

2015  09.06.2015 

Про надання дозволу гр. Тулейбичу Миколі Степановичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

21 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 251/А-2015 

09.06.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди Роздільнянської ДЮСШ у Всеукраїнських 

фінальних змаганнях з футболу "Шкіряний м‗яч" 

  

22 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 252/А-

2015  09.06.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації 

для участі команди ЦТДУМ м. Роздільна у обласному етапі 

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з судомодельного спорту, 

який відбудеться з 19-22 червня 2015 року у м. Одеса 

  

23 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 253/А-

2015  10.06.2015 

Про підготовку житлово-комунального, паливно-енергетичного 

господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2015-2016 років 

  

24 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 254/А-

2015  10.06.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової 

адресної допомоги громадянам району, які опинились у скрутних 

житєвих обставинах 

  

25 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 255/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Каталюк Вірі Михайлівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  



26 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 256/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Руденко Марії Володимирівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

27 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 257/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Немирському Олексію Івановичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

28 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 258/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Каталюк Вірі Михайлівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

29 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 259/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Махлайчук Надії Василівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

30 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 260/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Луковичу Ярославу Федоровичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  

31 Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження № 261/А-

2015  12.06.2015 

Про надання дозволу гр. Гузенку Юрію Леонідовичу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

  



адміністрація земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

ім.Котовського на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

32 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 262/А-

2015  12.06.2015 

Про створення комісії для проведення обстеження місцевого пункту 

пропуску ля автомобільного сполучення "Розалівка" 

  

  

33 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 263/А-

2015  12.06.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку   

34 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 264/А-

2015  15.06.2015 

Про надання дозволу гр. Серебрянику Григорію Опанасовичу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП 

"Гаївське" на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

35 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 265/А-

2015  15.06.2015 

Про надання дозволу гр. Сухомлин Надії Петрівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ 

"Петроєвдокиївський" на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

36 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 266/А-

2015  15.06.2015 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в натурі у разі зміни її цільового призначення з ведення 

фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка  перебуває у власності гр. 

Каретникова Віталія Володимировича на території Степової сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

37 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 267/А-

2015  15.06.2015 

Про склад районної комісії по перевірці готовності котелень до 

початку опалювального сезону 2015-2016 років 

  

38 Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження № 268/А-2015-

31/15-РР от 

Про нагородження грамотою Роздільнянської районної державної 

адміністрації та Роздільнянської районної ради з нагоди 35-річчя з Дня 

  



адміністрація 15.06.2015 заснування міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

39 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 269/А-

2015  17.06.2015 

Про формування цивільного захисту суб‗єктів господарювання   

40 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 270/А-

2015  18.06.2015 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів 

Роздільнянської ДЮСШ у 2015 році у спортивно-оздоровчому таборі 

"Чемпіон" у смт. Лиманське 

  

41 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 271/А-

2015  18.06.2015 

Про виділення коштів на підвіз дітей Роздільнянського району до 

оздоровчих таборів "Шанс" та "Чайка" смт. Сергіївка Білгород-

Дністровського району Одеської області влітку 2015 року 

  

42 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 272/А-

2015  22.06.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

43 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 273/А-

2015  24.06.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого 

обов'язки голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

08 вересня 2014 року №483/А-2014 

  

44 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 274/А-

2015  24.06.2015 

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у 

вихідні та святові дні 27-29 червня 2015 року 

  

45 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 275/А-

2015  24.06.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 1/4 частки 

квартири неповнолітній дитині 

  

46 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 276/А-

2015  24.06.2015 

Про відзачення 19-ої річниці Конституції України   

47 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 277/А-

2015  24.06.2015 

Про преміювання працівників районної державної адміністрації   

48 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 278/А-

2015  24.06.2015 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці працівникам 

районної державної адміністрації за червень 2015 року 

  

49 Роздільнянська 

районна державна 

Розпорядження № 279/А-

2015  24.06.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження 1/3 

частки житлового будинку недієздатній Ходаковій Ользі Анатоліївні, 

  



адміністрація право користування яким має малолітня дитина 

50 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 280/А-2015 

24.06.2015 

Про надання дозволу навчинення правочину щодо відчуження 

квартири ,право користування якою має малолітня дитина 

  

51 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 281/А-

2015  24.06.2015 

Про надання Веселовській Єлизаветі Юріївні, *****  року 

народження, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування 

  

52 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 282/А-2015 

25.06.2015 

Про нагородження грамотою Роздільнянської районної державної 

адміністрації та Роздільнянської районної ради з нагоди 50-річчя з Дня 

заснування дошкільного навчального закладу "Ромашка с. Болгарка 

  

53 Роздільнянська 

районна державна 

адміністрація 

Розпорядження № 283/А-

2015  25.06.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо укладення 

договору про поділ спадкового майна 

  

54     № 284/А-

2015  25.06.2015 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств району всіх форм 

власності до збирання врожаю ранніх зернових культур в 2015 році 

  

55     № 285/А-2015 

26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Шаповалу Геннадію Анатолійовичу на 

розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для дачного будівництва площею 0,0131 га за рахунок земель 

рекреаційного призначення на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

56     № 286/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Червонюку П.Л.  на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0139 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  

57     № 287/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Унтілову В.О. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0492 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

58     № 288/А- Про надання дозволу гр.Подзорову С.Г. на розробку проекту із   



2015  26.06.2015 землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0112 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

59     № 289/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Мамедовій О.В. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0326 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

60     № 290/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Левіну К.Б. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0646 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

61     № 291/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Куяну М.М. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0487 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

62     № 292/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Куліченко Л.М. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0140 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

63     № 293/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Корженко О.В. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0425 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

64     № 294/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Кирилюк Є.О. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0229 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

  



району Одеської області (за межами населеного пункту) 

65     № 295/А-

2015  26.06.2015 

Про надання дозволу гр.Дешеву В.Р. на розробку проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для дачного 

будівництва площею 0,0538 га за рахунок земель рекреаційного 

призначення на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

66     № 296/А-

2015  30.06.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 01 серпня 2011 року №647/А-2011 

  

67     № 297/А-

2015   30.06.2015 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на 

III квартал 2015 року 

  

68     № 298/А-

2015  30.06.2015 

Про влаштування Єржик Анастасії Сергіївни, ****** року 

народження під опіку Кунчевої Валентини Миколаївни 

  

69     № 299/А-

2015  30.06.2015 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та 

подальшого проживання дітям сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

70     № 300/А-

2015  30.06.2015 

Про затвердження графіка та тематики проведення щотижневої 

"прямої телефонної лінії" Роздільяннської районної державної 

адміністрації на II півріччя 2015 року 

  

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за липень 2015 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  301/А-2015 

02.07.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти  районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації "Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки" запланованих на липень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  302/А-2015 

02.07.2015 

  

Про затвердження порядку надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим 

громадянам та сім'ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  303/А-2015 

06.07.2015 

Про виділення пального із районного резерву для ліквідації пожеж і збереження врожаю 

2015 року у зв'язку з настанням пожежонебезпечного періоду 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



  контролю 

  304/А-2015 

06.07.2015 

  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди 

Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України 2015 року серед юнаків та дівчат до 14 

років з волейболу пляжного 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  305/А-2015 

07.07.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов'язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 30.04.2015 року №177/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  306/А-2015 

08.07.2015 

  

Про  виділення   коштів  з  районного   бюджету  для 

надання  цільової  адресної  допомоги  громадянам  району,  які  опинились у  скрутних 

життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  307/А-2015 

08.07.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови районної 

державної адміністрації від 17 лютого 2015 року №51/А – 2015 «Про  виділення коштів 

відділу освіти районної державної адміністрації для проведення заходів реалізації 

«Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському районі на 2012 – 

2016 роки» запланованих на лютий – квітень 2015 року» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  308/А-2015 

08.07.2015 

  

Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної та  мобілізаційної  роботи апарату районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  309/А-2015 

08.07.2015 

  

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 30.06.2015 року №299/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  310/А-2015 

08.07.2015 

  

Про виділення коштів з районного бюджету для надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення воїнам-інтернаціоналістам та членам сімей загиблих, які брали участь в 

бойових діях в республіці Афганістан 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  311/А-2015 

14.07.2015 

  

Про створення комісії щодо перевірки порушення діючих норм та технічних 

характеристик при встановленні кліматичного обладнання за адресою: ***, Одеська 

область 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  312/А-2015 

14.07.2015 

  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Луковича Ярослава Федоровича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  313/А-2015 

14.07.2015 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  314/А-2015 

15.07.2015 

Про нагородження грамотою та оголошення  подяки Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  315/А-2015 

15.07.2015 

Про створення комісії щодо розгляду звернення гр. Каменських Т.М.   мешканки   *** 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  316/А-2015 

17.07.2015 

Про створення комісії щодо обстеження умов 

проживання гр. Мельниченко Г.С. та технічного стану 

будинку за адресою: ***, 

Роздільнянський район, Одеська область 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  317/А-2015 

17.07.2015 

Про надання Санду Віолетті Олександрівні *** року народження статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  318/А-2015 

17.07.2015 

Про надання Санду Олегу Олексійовичу, *** року народження, статсу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  319/А-2015 

17.07.2015 

Про надання Санду Кароліні Олександрівні, *** року народження, статусу дитини-сироти текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  320/А-2015 

17.07.2015 

Про влаштування в будинок дитини Міндоліна Михайла Ярославовича, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  321/А-2015 

17.07.2015 

Про влаштування в будинок дитини Міндоліної Владислави Ярославівни, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  322/А-2015 

17.07.2015 

Про влаштування в будинок дитини Міндоліної Валерії Ярославівни, *** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  323/А-2015 

21.07.2015 

  

Про  внесення доповнення до додатку до розпорядження голови районної 

державної  адміністрації від 16.04.2015 року № 176/А-2015 «Про розподіл основних 

обов‘язків між головою  районної державної адміністрації та його заступниками» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  324/А-2015 Про надання дозволу гр. Кошевому Івану Миколайовичу на розробку технічної текстовий Відділ загального 



21.07.2015 

  

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  325/А-2015 

23.07.2015 

Про надання Олейнику Святославу Олеговичу, *** року народження статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  326/А-2015 

23.07.2015 

Про надання Ліподату Анастасії Андріївні, *** року народження статусу дитини 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  327/А-2015 

24.07.2015 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, працівникам районної 

державної адміністрації за липень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  328/А-2015 

24.07.2015 

Про преміювання працівників районної державної адміністрації за липень 2015 року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  329/А-2015 

24.07.2015 

Про влаштування в будинок дитини Капакли Олександри Іванівни, *** року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  330/А-2015 

28.07.2015 

Про підготовку закладів освіти району до початку 2015-2016 навчального року 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  331/А-2015 

29.07.2015 

Про затвердження графіку виїзду "мобільного соціального офісу" на ІІ півріччя 2015 року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  332/А-2015 

29.07.2015 

Про влаштування в будинок дитини на повне державне забезпечення Ліподату Анастасії 

Андріївни, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  333/А-2015 

29.07.2015 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, Ганжою 

Надією Володимирівною, *** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  334/А-2015 

29.07.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири. право користування 

якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  335/А-2015 

29.07.2015 

  

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження 1/2 частки квартири, та 

прийняття в дар 1/2 частки квартири, право користування якими мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  336/А-2015 

29.07.2015 

Про влаштування Веселовської Єлизавети Юріївни, *** року народження, під опіку 

Сугробова Олександра Олександровича 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  337/А-2015 

29.07.2015 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, Штеклером Олександром Вікторовичем, 

*** року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  338/А-2015 

29.07.2015 

Про влаштування Ганжи Надії Володимирівни, *** року народження, під піклування 

Ганжи Любові Андріївни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за серпень 2015 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  339/А-2015 

03.08.2015  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації "Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки", запланованих на серпень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  340/А-2015 

04.08.2015  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  341/А-2015 

04.08.2015  

Про створення комісії з прийомки виконаних робіт по об‗єкту "Поточний ремонт 

приміщення ЦНАП в адміністративній будівлі за адресою: м. Роздільна, вул. Шевченко, 

85" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  342/А-2015 

05.08.2015  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  343/А-2015 

05.08.2015 

Про заходи щодо посилення охорони ліній електрозв‗язку на території Роздільнянського 

району Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  344/А-2015 

05.08.2015  

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, право користування 

якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  345/А-2015 

05.08.2015 

Про надання Маркітану Олександру Олександровичу, …. року народження, статусу 

дитини-сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  346/А-2015 

05.08.2015 

Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  347/А-2015 

06.08.2015 

Про виділення коштів для святкування 24-ї річниці незалежності України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  348/А-2015 

06.08.2015  

Про створення робочої групи  з питання законності використання водних ресурсів ФГ 

«Аксентій»  на території Степанівської сільської ради   Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  349/А-2015 

06.08.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання матеріальної 

допомоги на оздоровлення воїнам - інтернаціоналістам та членам сімей загиблих, які 

брали участь в бойових діях в республіці Афганістан 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  350/А-2015 

06.08.2015 

Про затвердження Положення Роздільнянського районного центру соціальних служб для 

сім‘ї, дітей та молоді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  351/А-2015 

06.08.2015 

Про надання дозволу гр. Добровольському Олександру Анатолійовичу (1/2 частка) та 

Добровольській Олені Анатоліївні (1/2 частка) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  352/А-2015 

06.08.2015 

Про надання дозволу гр. Добровольському Олександру Анатолійовичу (1/2 частка) та 

Добровольській Олені Анатоліївні (1/2 частка) на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель 

КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  353/А-2015 

10.08.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 17.07.2015 року № 320/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  354/А-2015 

10.08.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 17.07.2015 року № 322/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  355/А-2015 

10.08.2015 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 17.07.2015 року № 321/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  356/А-2015 

11.08.2015  

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку 

  

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  357/А-2015 

11.08.2015  

Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації на 2015 рік текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  358/А-2015 

11.08.2015  

Про виділення пального із районного резерву для ліквідації пожеж і збереження врожаю 

2015 року у зв‘язку з настанням пожежонебезпечного періоду 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  359/А-2015 

11.08.2015 

Про надання дозволу гр. Бондар Ірині Володимирівні на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель КСП ім. Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  360/А-2015 

12.08.2015  

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  361/А-2015 

13.08.2015 

Про надання дозволу  на складання проекту із землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що перебуває у власності гр. Бургазлі Ганни 

Володимирівни з ведення фермерського господарства на ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  362/А-2015 

18.08.2015 

Про  виділення коштів з районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  363/А-2015 

18.08.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 06 червня 2013 року №260/А-2013 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  364/А-2015 

19.08.2015  

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації  у вихідні та святкові дні 

22 - 24 серпня 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  365/А-2015 

19.08.2015 

Про відзначення 24-ї річниці незалежності України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  366/А-2015 

21.08.2015  

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  367/А-2015 

21.08.2015  

ДСК текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  368/А-2015 

21.08.2015  

Про нагородження підприємців району з нагоди свята   –  Дня  підприємця текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  369/А-2015 

21.08.2015  

Про   виділення    коштів  з  районного        бюджету       для      надання       цільової         а

дресної          допомоги         громадянам       району,   які    опинились   у      скрутних      ж

иттєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  370/А-2015 

25.08.2015  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  371/А-2015 

31.08.2015  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування ДП «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР» для експлуатації та обслуговування об‘єктів радіотелевізійного мовлення на 

території Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  372/А-2015 

31.08.2015  

Про затвердження списків обліку дітей та підлітків шкільного віку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  373/А-2015 Про надання дозволу гр. Смілянському Анатолію Анатолійовичу на розробку технічної текстовий Відділ загального 



31.08.2015 документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель СТОВ  «Іва» на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

документ діловодства та 

контролю 

  374/А-2015 

31.08.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226155 від 02 вересня 1997 року виданого 

Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Слєсаренка Григорія 

Сергійовича, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСП «Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  375/А-2015 

31.08.2015 

Про надання дозволу гр. Мироненко Надії Станіславівні та гр. Приходній Галині 

Станіславівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну часткову власність із земель КСП 

ім.Т.Г.Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  376/А-2015 

31.08.2015  

Про преміювання працівників районної державної адміністрації за серпень 2015 року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  377/А-2015 

31.08.2015 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці працівникам районної державної 

адміністрації за серпень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  378/А-2015 

31.08.2015 

Про утворення робочої групи щодо сприяння викупу земельних ділянок приватної 

власності,які розташовані вздовж державного кордону України на території 

Роздільнянського району 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2015 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 379/А-2015 

01.09.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації "Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2012-2016 роки", запланованих на вересень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 380/А-2015  Про створення та затвердження Положення про районне формування цивільного текстовий Відділ загального 



01.09.2015 захисту Роздільнянського району документ діловодства та 

контролю 

  № 381/А-2015 

01.09.2015 

Про заходи з  виконання  рішення Роздільнянської районної  ради  від 28 серпня 2015 

року №956-VI «Про реорганізацію цілісного  майнового  комплексу – 

державного  закладу «Вузлова лікарня станції  Роздільна ДП «Одеська залізниця» 

шляхом  приєднання  до  комунального закладу  спільної  власності  територіальних 

громад  Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр первинної 

медико – санітарної  допомоги» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 382/А-2015 

03.09.2015 

Про влаштування Санду Олега Олексійовича, …. року народження, під опіку Цибуляк 

Олени Володимирівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 383/А-

2015  03.09.2015 

Про влаштування Санду Кароліни Олександрівни, ….. року народження, під опіку 

Цибуляк Олени Володимирівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 384/А-

2015  03.09.2015 

Про влаштування Санду Віолетти Олександрівни, ….. року народження, під опіку 

Цибуляк Олени Володимирівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 385/А-

2015  03.09.2015 

Про надання дозволу гр. Суровкову Павлу Яковичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 386/А-2015 

03.09.2015 

Про влаштування Маркітан Олександра Олександровича, …….. року народження, під 

опіку Маркітан Таісії Павлівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 387/А-

2015  03.09.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження 1/8 та 1/4 частин житлового 

будинку, право користування яким має неповнолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 388/А-

2015  03.09.2015 

Про влаштування Олійника Святослава Олеговича, …… року народження, під опіку 

Сорока Наталі Василівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 389/А-

2015  03.09.2015 

Про проведення чергового призову до Збройних сил України та інших військових 

формувань громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2015 

року та заходи щодо його забезпечення 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 390/А-2015 

03.09.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 391/А-

2015  03.09.2015 

Про створення робочої комісії для проведення  перевірки стану дотримання 

протипожежних вимог, норм та правил 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 392/А-

2015  07.09.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації № 675/А-2011 від 01 серпня 2011 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 393/А-

2015  08.09.2015 

Про перерозподіл коштів районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 394/А-

2015  08.09.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Міжнародному дитячому турнірі на Кубок Києва 

ім. Затворницького з пляжного волейболу, серед юнаків,у вікових категоріях дол. 14-

років, до 16-ти років, до 18-років, який відбудеться 11 - 13 вересня 2015 року у м. Київ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 395/А-

2015  08.09.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Всеукраїнському відкритому особисто – 

командному чемпіонаті України з боротьби з дзюдо «Юний динамівець» серед юнаків 

та дівчат 1999 - 2001 років та 2002-2004 років ,який відбудеться м. Очаків 

Миколаївської області., 08 - 10 вересня 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 396/А-

2015  09.09.2015 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

натурі у разі зміни її цільового призначення з ведення фермерського господарства на 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка перебуває у власності гр. 

Корчагіна Олександра Вікторовича на території Новоукраїнської сільської 

ради  Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 397/А-

2015  09.09.2015 

Про реєстрацію народження малолітньої дитини жіночої статі, ….. року народження текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 398/А-

2015  09.09.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківсього піклування, з Рябої Валентини 

Борисівни, ….. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 399/А- Про зняття статусу дитини, позбавленої батькіського піклування з Буркун Анни текстовий Відділ загального 



2015  09.09.2015 Сергіївни, …… року народження документ діловодства та 

контролю 

  № 400/А-

2015  09.09.2015 

Про нагородження грамотами районної державної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 401/А-

2015  10.09.2015 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на ІV квартал 2015 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 402/А-

2015  10.09.2015 

Про влаштування Савелова Івана Володимировича, …. року народження під опіку 

Савєлової Тамари Сергіївни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 403/А-

2015  10.09.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для  участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики 

серед   ДЮСШ та СДЮСШОР за участю юнаків та дівчат 2000 р. народження та 

молодше, який відбудеться 11 вересня 2015 р.  у м. Іллічівськ 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 404/А-

2015  11.09.2015 

Про внесення змін до п. 5 та додатку 2 розпорядження тимчасово виконуючого 

обов‘язки голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2014р. № 689/А-2014 

«Про організацію громадських робіт на 2015 рік» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 405/А-

2015  11.09.2015 

Про влаштування Савелової Тетяни Сергіївни, ….. року народження, під опіку 

Савєлової Тамари Сергіївни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 406/А-

2015  11.09.2015 

Про надання дозволу гр. Гнатюку Віталію Володимировичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Відрядівське» на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 407/А-

2015  11.09.2015 

Про надання дозволу гр. Гнатюку Володимиру Івановичу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Відрядівське» на території Єгорівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 408/А-

2015  14.09.2015 

Про затвердження складу громадської ради при Роздільнянській районній державній 

адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 409/А- Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, текстовий Відділ загального 



2015  16.09.2015 позбавленим батьківського піклування,  у зв‘язку з досягненням 18-річного віку документ діловодства та 

контролю 

  № 410/А-

2015  16.09.2015 

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Роздільнянської районної державної адміністрації  під час підготовки проведення 

місцевих виборів 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 411/А-

2015  17.09.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090613 від 01 липня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Капралової 

Парасковії Мойсеївни, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  СБК «Україна» на території Камянської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 412/А-

2015  17.09.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225516 від 26 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Житник 

Парасковії Василівни, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності  КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 413/А-

2015  22.09.2015 

Про перерозподіл коштів районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 414/А-

2015  23.09.2015 

Про надання згоди на продаж 3/8 частки житлового будинку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 415/А-

2015  23.09.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 416/А-

2015  25.09.2015 

Про проведення  в Роздільнянському районі диспансеризації юнаків і дівчат 1999, 

2000, 2001 років народження  на  2015 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 417/А-

2015  28.09.2015 

Про створення комісії щодо розгляду звернення гр.Іванової К.Г. мешканки села 

Матишівка Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 418/А-

2015  28.09.2015 

Про встановлення набавки працівникам районної державної адміністрації за вересень 

2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 419/А-

2015  28.09.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для ячасті 

школярів у обласній спартакіаді учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 

1 півріччі 2015/2016 н.р. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 420/А-

2015  29.09.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 421/А-

2015  29.09.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування з Смолєнкової 

Анастасії Сергіївни, ….. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 422/А-

2015  29.09.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування з Бажукової 

Віталіни Вікторівни, ….. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 423/А-

2015  29.09.2015 

Про припинення Євтушок О.В. доступу до інформації, що має ступінь секретності 

"Таємно" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 424/А-

2015  29.09.2015 

Про виділення коштів з районноного бюджету для надання цільової адресної 

допомоги громадянам району, які опинилися у скрутних життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації за жовтень 2015 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 425/А-

2015  01.10.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 426/А-

2015  01.10.2015 

Про  створення  районної робочої  групи  щодо  перегляду стану 

несільськогосподарського  землекористування  та його фіскальної складової  на 

території Роздільнянського району Одеської області 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 427/А-

2015  02.10.2015 

Про затвердження розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 428/А-2015 

02.10.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090920  від 10 червня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Нєжинського 

Олександра Івановича на право на земельну частку (пай) яка перебувала у колективній 

власності АСТ «Україна» на території Кам‘янської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 429/А-2015 

02.10.2015 

Про повернення з будинку дитини Міндоліна Михайла Ярославовича, …. року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 430/А-

2015  02.10.2015 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини Сич Катерини 

Володимирівни, ….. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 431/А-2015 

02.10.2015 

Про повернення з будинку дитини Міндоліної Валерії Ярославівни, ….. року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 432/А-

2015  02.10.2015 

Про продовження терміну перебування в будинку дитини Філімоненко Євгена 

Євгеновича, ….. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 433/А-

2015  02.10.2015 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

Смолєнковою Анастасією Сергіївною, …. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 434/А-

2015  06.10.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2012-2016 роки» запланованих на жовтень 2015 року 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 435/А-2015 

06.10.2015 

Про проведення інвентаризації комп'ютерного обладнання, програмно-апаратних 

комплексів та виборчих скриньок 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 436/А-

2015  06.10.2015 

Про відзначення в Роздільнянському районі Міжнародного дня громадян похилого 

віку та Дня ветерана 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 437/А-

2015  06.10.2015 

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 438/А-

2015  06.10.2015 

Про виділення коштів для належної організації та проведення заходів до Дня пам'яті 

жертв голодоморів в Україні 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 439/А-

2015  06.10.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо передачі в оренду земельної 

ділянки, належної малолітній дитині 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 440/А-

2015  06.10.2015 

Про надання дозволу гр. Фокші Віктору Володимировичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «ім. Кірова» на території Кіровської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 441/А-

2015  06.10.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Столярчуку Олександру Антоновичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кам‘янської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 442/А-

2015  06.10.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Добровольської Олени Анатоліївни та гр. 

Добровольського Олександра Анатолійовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Кошарська сільська рада 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 443/А-

2015  06.10.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Добровольської Олени Анатоліївни та гр. 

Добровольського Олександра Анатолійовича для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Кошарської  сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 444/А-

2015  06.10.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо договору міни текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 445/А-

2015  06.10.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження 1/3 частини квартири, 

право користування якою мають малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 446/А-

2015  06.10.2015 

Про надання дозволу громадянці України Іващук Валентині Гаврилівні на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Котовського  на території 

Степанівської  сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

контролю 

  № 447/А-

2015  06.10.2015 

Про  виділення коштів з районного бюджету текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 448/А-

2015  06.10.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування з Вітвіцької Вікторії 

Вячеславівні, …. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 449/А-

2015  07.10.2015 

Про припинення опіки над дитиною, позбавленою батьківського  піклування, 

Вітвіцькою Вікторією Вячеславівною, …. року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 450/А-

2015  07.10.2015 

Про облікову політику районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 451/А-

2015  12.10.2015 

Про початок опалювального сезону 2015-2016 років у населених пунктах 

Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 452/А-2015 

12.10.2015 

Про затвердження шкільної мережі на 2015 - 2016 навчальний рік текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 453/А-

2015  12.10.2015 

Про внесення змін до п.1 Розпорядження голови районної державної адміністрації від 

01.10.2015 року №426/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 454/А-

2015  12.10.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Панова Анатолія Миколайовича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Гаївської  сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 455/А-

2015  13.10.2015 

Щодо організації виконання  пункту 2 розпорядження голови  Роздільнянської 

районної державної адміністрації  від 12.10.2015 року № 451/А-2015 «Про початок 

опалювального сезону 2015-2016 років у населених пунктах Роздільнянського району» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 456/А- Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для  участі текстовий Відділ загального 



2015  13.10.2015 команди Роздільнянської ДЮСШ  у Чемпіонаті Одеської області з футболу ―Дитяча 

ліга‖ ІІ тур, який відбудеться з 10 по 11  жовтня 2015 року    у м. Іллічівськ 

документ діловодства та 

контролю 

  № 457/А-

2015  13.10.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для  участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у Відкритій дитячо-юнацькій лізі Одеської області 

з  гандболу серед юнаків 2002-2003 н.р. 1 тур, який відбудеться з 09 по 11  жовтня 2015 

року  у смт. Шабо 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 458/А-

2015  13.10.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 459/А-

2015  13.10.2015 

Про внесення змін до  додатку  розпорядження тимчасово виконуючого обов'язки 

голови районної державної адміністрації від 02.07.2015 року № 302/А-2015 «Про 

затвердження Порядку надання цільової  адресної допомоги малозабезпеченим 

громадянам  та сім‘ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, Розділь-

нянського району» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 460/А-

2015  13.10.2015 

Про внесення змін до додатку розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки 

голови районної державної адміністрації від 08.07.2013 року № 308/А-2013 « Про 

районну координаційну раду  з питань соціального захисту малозабезпечених верств 

населення» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 461/А-

2015  16.10.2015 

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 462/А-

2015  16.10.2015 

Про виділення субвенції на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позба-влених батьківського піклування, а також осіб з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 463/А-2015 от 

16.10.2015 

Про надання дозволу гр. Дудці Олександру Миколайовичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСП «Комуніст» на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 464/А-

2015  19.10.2015 

Про здійснення обстеження житла ,визначеного для купівлі та подальшого проживання 

дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх 

числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 465/А-

2015  19.10.2015 

Про надання Вінер Борису Максимовичу, ….. року народження, статусу дитини-

сироти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 466/А-

2015  21.10.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 467/А-

2015  22.10.2015 

Про  затвердження розподілу додаткової субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 468/А-

2015  23.10.2015 

Про чергування в Роздільяннській районній державній адміінстрації 24-26 жовтня 2015 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 469/А-

2015  28.10.2015 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, працівникам районної 

державної адміністрації за жовтень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 470/А-

2015  28.10.2015 

Про встановлення надбавки за  особливий характер роботи, працівникам управління 

соціального захисту населення районної державної адміністрації за вересент та 

жовтень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 471/А-

2015  28.10.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Тулейбич Галини Іванівни для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту)  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 472/А-

2015  28.10.2015 

Про виділення кооштів з районного бюжету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 473/А-

2015  28.10.2015 

Про  створення робочої групи  з  інвентаризації земель на 

території  Кам‘янської  сільської ради 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 474/А-

2015  29.10.2015 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225507 від 26 серпня 1997 року 

виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я Дурдук Надії 

Кирилівни, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності 

КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 475/А-

2015  29.10.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 476/А-

2015  29.10.2015 

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

Роздільнянської районної державної адміністрації під час передачі Центральній 

виборчій комісії інформації про підсумки голосування та результати місцевих виборів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 477/А-

2015  30.10.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету на сплату судового збору текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 478/А-

2015  30.10.2015 

Про внесення змін до розпорядження Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 03 вересня 2015 року №389/А-2015 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації листопад 2015 року 
  

№п

/п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 479/А-2015   

02.11.2015 

Про надання Ставицькій Анастасії Володимирівні, ……. року народження статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 480/А-

2015  02.11.2015 

Про надання Ставицькому Владиславу Олександровичу, …... року народження, статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 481/А-

2015  02.11.2015 

Про надання дозволу гр. Жуганару І.В. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 482/А-

2015  02.11.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 483/А-

2015  02.11.2015 

Про надання дозволу гр. Стебеляк Л.М. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 484/А-

2015  02.11.2015 

Про надання дозволу гр. Житнику В.Є. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 485/А-

2015  04.11.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 486/А-

2015  04.11.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 487/А-

2015  04.11.2015 

Про надання дозволу гр. Гросул Тетяні Кіндратівні  на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 488/А-

2015  04.11.2015 

Про надання дозволу гр. Стрижак Анатолію Петровичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 489/А-

2015  04.11.2015 

Про надання дозволу гр. Стрижак Анатолію Петровичу  на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель КСПП «Понятівське» на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 490/А-

2015  04.11.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо прийняття в дар житлового будинку текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 491/А-

2015  04.11.2015 

Про влаштування Трикуліч Вікторії Євгенівни, … року народження, під опіку Таран 

Інни Анатоліівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 492/А-

2015  04.11.2015 

Про надання дозволу на дарування 1/5 частки квартири на ім'я малолітньої дитини та 

надання дозволу на відчуження 1/3 частки квартири, належній малолітній дитині та 

підписання у зв'язку з цим відповідних договорів від імені малолітньої дитини 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 493/А-

2015  04.11.2015 

Про припинення опіки над дитиною сиротою, Гривичем Володимиром Валерійовичем, 

… року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 494/А-

2015  05.11.2015 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 495/А-

2015  05.11.2015 

Про влатування Гривича Володимира Валерійовича , … року народження під опіку 

Марчук Ірини Вікорівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 496/А-

2015  05.11.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 497/А-2015 

09.11.2015 

Про створення робочої групи по проведенню інфентаризації в апараті та структурних 

підрозділах районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 498/А-

2015  09.11.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 499/А-

2015  09.11.2015 

Про надання Голоті Марині Олександрівні, … року народження статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 500/А-

2015  09.11.2015 

Про  внесення змі до штатного розпису районної державної адміністрації на 2015 рік текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 501/А-

2015  09.11.2015 

Про      виділення    коштів  з  районного   бюджету    для      надання       цільової     адре

сної     допомоги      громадянам,       які    виховують дітей-інвалідів, віком до   18-ти 

років, до Міжнародного дня інвалідів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 502/А-

2015  09.11.2015 

Про районні спеціалізовані служби цивільного захисту Роздільнянського району текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 503/А-

2015  09.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Лазору Петру Степановичу для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 504/А- Про забезпечення виконання в Роздільнянському районі Закону України «Про текстовий Відділ загального 



2015  09.11.2015 засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

документ діловодства та 

контролю 

  № 505/А-

2015  10.11.2015 

Про надання Швецю Олександру Борисрвичу, … року народження статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 506/А-

2015  10.11.2015 

Про надання дозволу гр. Омельчук О.І. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель колишнього КСП «Хаджибеївське» на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 507/А-

2015  11.11.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

школярів у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу "Земля-наш спільний дім" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 508/А-

2015  12.11.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області серед юнаків та 

дівчат до 17-ти років (1999-2002 р.н.), який відбудеться 12 листопада 2015 року у 

м.Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 509/А-2015 

12.11.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з волейболу серед 

юнаків 1999-2000 р.н. II тур, який відбудеться 14 листопада 2015 року смт.Любашівка 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 510/А-

2015  12.11.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 511/А-

2015  13.11.2015 

Про призначення відповідальної особи з взаємодію з АЦСК ІДД та визначення 

переліку осіб, яким надається право застосування ЕЦП в Роздільнянській районній 

державній адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 512/А-

2015  13.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Каталюк Вірі Михайлівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Понятівської  сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 513/А-

2015  13.11.2015 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 514/А- Про утворення мобільної групи реагування на надзвичайні ситуації текстовий Відділ загального 



2015  13.11.2015 документ діловодства та 

контролю 

  № 515/А-

2015  16.11.2015 

Про надання дозволу гр. Константиновій Людмилі Володимирівні на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель КСП «ім. Фрунзе» на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 516/А-

2015  18.11.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації №1562/А-2010 від 16 грудня 2010 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 517/А-

2015  18.11.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації №1561/А-2010 від 16 грудня 2010 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 518/А-

2015  20.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Сухомлин Надії Петрівні  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту)        

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 519/А-

2015  20.11.2015 

Про приписку громадян 1999 року народження до призовної дільниці  у січні - березні 

2016  року і заходах щодо її якісного   проведення 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 520/А-2015 

23.11.2015 

 Про   преміювання працівників районної державної 

адміністрації           за  листопад  2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 521/А-

2015  23.11.2015 

Про встановлення надбавки за    високі досягнення у праці, працівникам  районної 

державної адміністрації за  листопад 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 522/А-

2015  23.11.2015 

Про встановлення 50% надбавки за особливий характер роботи, працівникам 

управління соціального захисту населення  районної державної 

адміністрації  за  листопад 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 523/А-

2015  24.11.2015 

Про перерахування коштів стабілізаційної дотації, виділених  з обласного бюджету 

КПСВТГ "Роздільнатеплокомуненерго 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 524/А-2015 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення текстовий Відділ загального 



24.11.2015 заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки» запланованих на листопад 2015 року 

документ діловодства та 

контролю 

  № 525/А-

2015  25.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Серебрянику Григорію Опанасовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 526/А-2015 

25.11.2015 

Про надання Стасюку Андрію Олександровичу, … року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 527/А-2015 

25.11.2015 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Гриценко Оксани 

Русланівни, … року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 528/А-2015 

26.11.2015 

Про надання дозволу на вчинення правочину відчуження квартири, в якій зареєстровані 

малолітні діти 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 529/А-2015 

26.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Мартинюку Олегу Леонідовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Понятівської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 530/А-2015 

26.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гузенка Юрія Леонідовича для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Степанівської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 531/А-2015 

26.11.2015 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. Лелюк 

Надії Василівні та Браун Радмилі Миколаївні у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 532/А-2015 

26.11.2015 

Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівниками структурних 

підрозділів Роздільнянської районної державної адміністрації на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 533/А-2015 Про затвердження графіка особистого прийому громадян керівництвом текстовий Відділ загального 



26.11.2015 Роздільнянської районної державної адміністрації на 2016 рік документ діловодства та 

контролю 

  № 534/А-2015 

26.11.2015 

Про зміну назви об‘єкту бюджету розвитку по Єгорівській сільській раді текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 535/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на I квартал 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 536/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження графіка семінарів – навчань з головами органів місцевого 

самоврядування та керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо організації роботи зі зверненнями громадян на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 537/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування 

Роздільнянського району у 2016 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 538/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення 

громадян у структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах 

місцевого самоврядування Роздільнянського району у 2016 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 539/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Богатенко Наталі Дмитрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської сільської 

ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 540/А-

2015  27.11.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Богатенка Сергія Сергійовича для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 541/А-

2015  30.11.2015 

Про створення робочої групи щодо вирішення проблемних питань з відчуження 

земельних ділянок 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 542/А-

2015  30.11.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету  на придбання дитячих подарунків до 

Дня  святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 543/А- Про утворення районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій текстовий Відділ загального 



2015  30.11.2015 документ діловодства та 

контролю 

  № 544/А-

2015  30.11.2015 

Про надання дозволу на вчинення  правочину відчуження  житлового 

будинку  та  земельної ділянки, право користування якими має  малолітня дитина 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 545/А-

2015  30.11.2015 

Про відзначення в Роздільнянському районі Міжнародного дня інвалідів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 546/А-

2015  30.11.2015 

Про заходи з увічнення пам‘яті захисників України на період до 2020 року текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

Перелік розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за грудень 2015 року 
  

№

п/п 

Реєстраційний 

номер документу 

Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

  № 547/А-

2015  03.12.2015  

Про організацію громадських робіт на 2016 рік текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 548/А-

2015  03.12.2015  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки» запланованих на грудень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 549/А-

2015  03.12.2015  

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 550/А-

2015  03.12.2015  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районноїдержавної 

адміністрації від 09.08.2013 №371/А-2013 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 551/А-

2015  03.12.2015  

Про      виділення    коштів  з  районного        бюджету       для      надання       цільової   

адресної          допомоги         громадянам       району,   які    опинились   у      скрутних   

   життєвих обставинах  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 552/А- Про      виділення    коштів  з  районного        бюджету       для      надання       цільової    текстовий Відділ загального 



2015  03.12.2015       адресної          допомоги        інвалідам       з вадами слуху  до Міжнародного 

дня       інвалідів 

документ діловодства та 

контролю 

  № 553/А-

2015  03.12.2015  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації «Програми розвитку фізичної культури та спорту в Роздільнянському 

районі на 2012-2016 роки» запланованих на грудень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 554/А-

2015  07.12.2015  

Про перенесення робочих днів у 2016 році текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 555/А-

2015  08.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Руденко Марії 

Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Понятівської  сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 556/А-

2015  08.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Немирському 

Олексію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Понятівської  сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 557/А-

2015  08.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Махлайчук Надії 

Василівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Понятівської  сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 558/А-

2015  08.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Чабанюк Надії 

Григоріївни  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 559/А-

2015  08.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Каталюк Вірі 

Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Понятівської  сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за межами 

населеного пункту).  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



  № 560/А-

2015  08.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній програмі 

«Архів – захист історичної пам‘яті Роздільнянщини на 2012-2015 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 561/А-

2015  08.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 562/А-

2015  09.12.2015 

Про виділення коштів відділу освіти   районної державної  адміністрації  для 

участі  школярів у обласному  етапі VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 563/А-

2015  09.12.2015 

Про поповнення прийомної сім‘ї Беженар Лілії Володимирівни та Беженар Анатолія 

Васильовича дітьми, позбавленими батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 564/А-2015 

09.12.2015 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 565/А-2015 

09.12.2015 

Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 566/А-2015 

10.12.2015 

Про надання Козаку Сергію Юрійовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 567/А-2015 

10.12.2015 

Про надання Панченко Вікторії Денисівні, ****  року народження, статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 568/А-2015 

10.12.2015 

Про влаштування  в будинок дитини Ткаченко Віолетти Ренатівни, ***  року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 569/А-2015 

10.12.2015 

Про виділення коштів відділу освіти  районної державної адміністрації   для  участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ  у Чемпіонаті Одеської області з легкої 

атлетики  серед ДЮСШ та СДЮСШОР за участю юнаків  та дівчат 2003 р.н. 

та  молодше, 26-27.11.2015 р. м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 570/А-2015 

10.12.2015 

Про втрату чинності розпорядження голови районної державної адміністрації  від 

31.05.2013 №249/А-2013 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 571/А-2015 

11.12.2015 

Про виділення коштів відділу освіти  районної державної адміністрації  для  участі 

команди Роздільнянського ДЮСШ у Чемпіонаті  Одеської області з волейболу ―Дитяча 

ліга‖ серед юнаків  2001 року народження та молодше.  II тур. який відбудеться м. 

Одеса 28.11.2015 року. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 572/А-2015 

11.12.2015 

Про виділення коштів відділу освіти   районної державної  адміністрації  для 

участі  школярів у обласному  етапі XVІ Міжнародного конкурсу  з української мови 

імені Петра Яцика,  який відбудеться 12 грудня 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 573/А-2015 

14.12.2015 

Про виділення субвенції на реалізацію регіональної програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківськогопіклування, а також осіб з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 574/А-2015 

14.12.2015 

Про  створення робочої групи  з  інвентаризації земель у Роздільнянському районі текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 575/А-2015 

14.12.2015 

Про затвердження графіка та тематики проведення щотижневої «прямої телефонної 

лінії» Роздільнянської районної державної адміністрації на І півріччя 2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 576/А-2015 

14.12.2015 

Про зняття статусу дитини-сироти з Вариханова Леоніда Олексійовича,*** року 

народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 577/А-2015 

15.12.2015 

Про створення координаційного центру з національно – патріотичного виховання дітей 

та молоді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 578/А-2015 

15.12.2015 

Про затвердження графіка чергових щорічних відпусток працівників районної 

державної адміністрації на 2016 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 579/А-2015 

16.12.2015 

Про чергування в Роздільнянській районній державній адміністрації 1 - 3, 7 - 10 січня 

2016 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 580/А-2015 

17.12.2015 

Про      виділення    коштів  з  районного        бюджету       для      надання       цільової    

     адресної          допомоги         громадянам       району,   які    опинились   у      скрутни

х      життєвих обставинах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 581/А-2015 Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177392  від 05 лютого 1997 року текстовий Відділ загального 



17.12.2015 виданого Роздільнянською районною державною адміністрацією на ім‘я  Журович 

Лідії Тимофіївни на право на земельну частку (пай)  яка перебувала у колективній 

власності КСП «Нива» на території Яковлівської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населених пунктів) 

документ діловодства та 

контролю 

  № 582/А-2015 

17.12.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації №123/А-2008 від 18 лютого 2008 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 583/А-2015 

17.12.2015 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації №1257/А-2006 від 20 вересня 2006 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 584/А-2015 

21.12.2015 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 585/А-2015 

21.12.2015 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‘язку з досягненням 18-річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 586/А-2015 

21.12.2015 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної  адміністрації для 

участі  школярів у обласній краєзнавчій конференції «Скарбнички мого краю – 

Одещини», яка відбудеться 19 грудня 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 587/А-2015 

22.12.2015 

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 588/А-2015 

22.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 589/А-2015 

23.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 590/А-2015 

23.12.2015 

Про надання Куцому Дмитру Романовичу, ***  року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 591/А-2015 

23.12.2015 

Про надання Куцому Андрію Дмитровичу, *** року народження,статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

  № 592/А-2015 

23.12.2015 

Про влаштування   Швеця Олександра Борисовича,  ****  року народження, під опіку 

Маркелової Олени Володимирівни 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 593/А-2015 

23.12.2015 

Про надання Степанішиній Ганні Миколаївні, *** року народження,  статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 594/А-2015 

23.12.2015 

Про надання Степанішиній Олександрі Миколаївні, *** року народження,  статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 595/А-2015 

23.12.2015 

Про надання Степанішину Валентину Миколайовичу, *** року народження,  статусу 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 596/А-2015 

23.12.2015 

Про встановлення надбавки за   високі досягнення у праці, працівникам районної 

державної адміністрації  за  грудень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 597/А-2015 

23.12.2015 

Про   преміювання працівників  районної державної адміністрації  за  грудень  2015 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 598/А-2015 

23.12.2015 

Про встановлення 50% надбавки за  особливий характер роботи, 

працівникам  управління соціального захисту населення   районної державної 

адміністрації  за     грудень 2015 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 599/А-2015 

23.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Дану Анатолію 

Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Старостинської  сільської ради Роздільнянського району  Одеської області 

(за межами населеного пункту). 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 600/А-2015 

23.12.2015 

Про надання дозволу гр. Голтві А.В. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП «Гаївське» на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 601/А-2015 

23.12.2015 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) гр. Фокші Віктору 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території  Кіровської сільської ради Роздільнянського району  Одеської області (за 

межами населеного пункту). 

контролю 

  № 602/А-2015 

24.12.2015 

Про надання дозволу гр. Полуектовій Ірині Василівні, на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із земель КСП «Гаївське», Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 603/А-2015 

25.12.2015 

Про надання згоди неповнолітньому   на укладання та підписання        договору про 

поділ спадкового майна 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 604/А-2015 

28.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній програмі 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки 

Роздільнянського району на 2014-2017 роки 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 605/А-2015 

28.12.2015 

Про передачу коштів освітньої субвенції з загального фонду до спеціального фонду текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 606/А-2015 

28.12.2015 

Про визначення місць знищення виявлених вибухонебезпечних предметів на території 

району 

  

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 607/А-2015 

28.12.2015 

Про надання дозволу гр. Вегерчук С.О. на розробку технічної документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) із земель колишнього КСП       ім. Кірова на території Кіровської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 608/А-

2015  28.12.2015 

Про надання права підпису текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  № 609/А-

2015  28.12.2015 

Про виділення коштів з районного бюджету на реалізацію заходів по районній програмі 

«Архів – захист історичної пам‘яті Роздільнянщини на 2012-2015 роки» 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

  



2014 рік 

Перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації за січень 2014 року 
  

Дата Номер Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

09.01.2014 

 

 

4/А-2014 Про створення комісії з вивчення питань виявлення додаткових джерел наповнення 

місцевих бюджетів 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

09.01.2014 

 

 

5/А-2014 Про нагородження грамотою районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

09.01.2014 6/А-2014 Про затвердження графіка чергових відпусток працівників районної державної 

адміністрації на 2014 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

09.01.2014  

 

7/А-2014 Про підготовку та відзначення в Роздільнянському районі Року учасників бойових дій 

на території інших держав 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

11.01.2014 

 

10/А-2014 Про внесення змін до складу конкурсного комітету з організації та проведення 

конкурсів щодо визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межи Роздільнянського району, 

затвердженого розпорядженням тимчасово виконуючого обов‗язки голови районної 

державної адміністрації від 13.03.2013 р. № 123/А-2013 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

13.01.2014 

 

11/А-2013 Про проведення районного конкурсу "Жінка року-2013" текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.01.2014 

 

12/А-2014 Про кадровий резерв на посади першого заступника, заступника голови та керівника 

апарату районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

14.01.2014 

 

13/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для учнів 

Роздільнянського району у ІІІ обласному турі Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін, який відбудеться 10 січня 2014 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

14.01.2014 

 

14/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у Кубку України 2014 року з волейболу пляжного у 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



закритих приміщеннях контролю 

15.01.2014  

 

15/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команди Роздільнянської ДЮСШ у відкритому Всеукраїнському турнірі "IV Дитячий 

Фестиваль дзюдо" серед юнаків 2001, 2002, 20003, 2004, 2005 року народження 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

16.01.2014 

 

16/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для учнів 

Роздільнняського району у ІІІ обласному турі Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін, який відбудеться я у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.01.2014  

 

17/А-2014 Про святкування Дня Соборності та Свободи України текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.01.2014  

 

18/А-2014 Про створення організаційного комітету з відзначення 200-ї річниці від дня 

народження Т.Г. Шевченко 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.01.2014 

 

19/А-2014 Про порядок розрахунку між бюджетних трансферів між районним бюджетом та 

міським, селищним і сільськими бюджетами по бюджету на 2014 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.01.2014  

 

20/А-2014 Про створення комісії для перевірки документів із грифом "Для службового 

користування", взятих на облік в Роздільнянській районній державній адміністрації за 

2013 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.01.2014 

 

34/А-2014 Про виділення пального із районного резерву для попередження та подолання 

наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у зв‗язку з погіршенням погодних умов 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.01.2014 

 

35/А-2014 Про виділення кошті відділу освіти районної державної адміністрації для проведення 

заходів реалізації "Програми розвитку фізичної культури та спорту в 

Роздільнянському районі на 2012-2016 роки", запланованих на січень-березень 2014 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.01.2014 

 

36/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

переможця фінального етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

у ІІІ обласному етапі, який відбудеться 25 січня 2014 року у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.01.2014 

 

37/А-2014 Про визначення перевізника на приміських автобусних маршрутах загального 

користування, що не виходять за межи Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

29.01.2014  41/А-2014 Про затвердження акту обстеження земельної ділянки, розташованої на території текстовий Відділ загального 



 

Перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації за лютий 2014 року 

  

 Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області документ діловодства та 

контролю 

29.01.2014 

 

42/А-2014 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

29.01.2014  

 

43/А-2014 Про преміювання працівників райдержадміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

29.01.2014 

 

44/А-2014 Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо 

важливої роботи працівниками райдержадміністрації за січень 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

29.01.2014 

 

46/А-2014 Про внесення змін та доповнення до Положення про районну комісію з організації 

вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного 

сектору економіки затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 25.10.2002 року № 459/А-2002 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

30.01.2014 

 

51/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команд Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з боротьби дзюдо та 

Чемпіонаті Одеської області з легкої атлетики 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

30.01.2014 

 

52/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команд Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті України з міні- футболу та Чемпіонаті 

Одеської з легкої атлетики 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

31.01.2014 

 

53/А-2014 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

Дата Номер Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

04.02.2014 54/А-2014 Про затвердження графіка передачі справ Національного архівного фонду на 

державне архівне зберігання архівними підрозділами органів державної влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій Роздільнянського 

району, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу Роздільнянської 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



районної державної адміністрації на 2014 рік 

05.02.2014 57/А-2014 Про створення комісії по перевірці системи опалення ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. 

Яколівка Роздільнянського району та обстеження водонапірної вежі КП 

"Роздільнянська центральна районна лікарня" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.02.2014 58/А-2014 Про затвердження графіка виїзду "мобільного соціального офісу" на І півріччя 2014 

року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.02.2014 59/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для учнів 

Роздільнянського району у ІІ обласному етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, який відбудеться у м. Одеса 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.02.2014 60/А-2014 Про проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями районної 

державної адміністрації покладених на них завдань і обов ‗язків, підсумками роботи 

за 2013 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

10.02.2014 64/А-2014 Про затвердження Плану заходів щодо збільшення надходжень до місцевих 

бюджетів та економного й раціонального використання бюджетних коштів 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

10.02.2014 65/А-2014 Про відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

10.02.2014 66/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації від 17 грудня 2012 року № 1156/А-2012 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

11.02.2014 68/А-2014 Про створення комісії щодо обстеження навчальних закладів найбільш вразливих до 

негативних наслідків стихії 20-27 січня 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

11.02.2014 69/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

школярів у обласній спартакіаді учнів загальноосвітніх навчальних закладів району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

13.02.2014 76/А-2014 Про черговий призов громадян України на строкову військову службу до 

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в квітні- травні 2014 року 

і заходи по його забезпеченню 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

13.02.2014 77/А-2014 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



контролю 

13.02.2014 78/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі 

команд Роздільнянської ДЮСШ у Кубку України з пляжного волейболу та 

Чемпіонаті України з міні-футболу 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

13.02.2014 79/А-2014 Про удосконалення роботи з наповнення офіційного веб-сайту Роздільнянської 

районної державної адміністрації 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

14.02.2014 80/А-2014 Про затвердження плану заходів та моніторингу реалізації районною державною 

адміністрацією Стратегії державної політики сприяння розвитку громадського 

суспільства в Роздільнянському районі на 2014 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.02.2014 85/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної 

адміністрації № 1028/А-2010 від 05 серпня 2010 року 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

18.02.2014 86/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

18.09.2009 року № 865/А-2009 "Про зміну складу Координаційної ради з питань 

молодіжної політики" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

18.02.2014 87/А-2014 Про внесення змін до п.2 розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 13.07.2012 року № 657/А- 2012 "Про визначення відповідального за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

18.02.2014 88/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

18.09.2009 року № 864/А-2009 "Про зміну складу Координаційної ради у справах 

жінок" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

18.02.2014 89/А-2014 Про виділення коштів для підвозу допризовників, визнаних придатними до 

військової служби до Одеського обласного збірного пункту 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

18.02.2014 90/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 

26.01.2008 року №55/А-2008 "Про зміну складу Координаційної ради з питань сім‗ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми" 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

19.02.2014 93/А-2014 Про створення організаційного комітету з проведення першого туру щорічного 

Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

19.02.2014 94/А-2014 Про затвердження плану заходів з реалізації у 2014 році Концепції державної 

системи професійної орієнтації населення у Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 



 

Перелік розпоряджень голови районної державної адміністрації за березень 2014 року 
  

Дата Номер Назва розпорядження Носій Місце зберігання 

03.03.2014 116/А-2014 Про стан обліково- мобілізаційної роботи в селищній та сільських радах, на 

підприємствах, установах, організаціях району та заходах щодо його 

поліпшення 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

03.03.2014 120/А-2014 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в районній державній 

адміністрації та органах місцевого самоврядування Роздільнянського району 

протягом 2013 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

04.03.2014 122/А-2014 Про підвищення ефективності здійснення повноважень у галузі забезпечення 

законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

19.02.2014 95/А-2014 Про забезпечення своєчасної підготовки господарств району до проведення 

весняно-польових робіт у 2014 році. 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

20.02.2014 100/А-

2014 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям- сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, у зв‗язку з досягненням 18- річного віку 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.02.2014 106/А-

2014 

Про внесення змін до складу колегії районної державної адміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

28.02.2014 108/А-

2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов ‗язки голови 

районної державної адміністрації від 02 грудня 2013 року № 591/А-2013 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

28.02.2014 109/А-

2014 

Про преміювання працівників райдержадміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

28.02.2014 110/А-

2014 

110/А-

2014 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо 

важливої роботи працівниками райдержадміністрації за лютий 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



контролю 

04.03.2014 123/А-2014 Про зміни в режимі роботи навчального закладу текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.03.2014 

 

125/А-2014 Про виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

05.03.2014 

126/А-2014 Про організацію чергувань в районній державній адміністрації 8-10 березня 

2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.03.2014 

 

127/А-2014 Про відзначення в Роздільнянському районі 70-ї річниці визволення України 

від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.03.2014  

 

128/А-2014 Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім‗ї 

Дуди Тетяни Володимирівни та Дуди Володимира Степановича, та 

влаштування дітей на виховання дітей на виховання та спільне проживання 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.03.2014 

 

129/А-2014 Про проведення селищною, сільськими радами, підприємствами, 

організаціями району заходів уточнення даних військового обліку 

військовозобов‘язаних, наявності та стану техніки національної економіки 

на території Роздільнянського району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

05.03.2014 130/А-2014 Про підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку 

Роздільнянського району на 2013 рік 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 135/А-2014 Про організацію роботи пересувного флюорографа в районі Одеського 

обласного протитуберкульозного диспансеру 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 

 

136/А-2014 Про затвердження графіку перевірок додержання законодавства про 

звернення громадян у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та органах місцевого самоврядування у ІІ кварталі 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 137/А-2014 Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян 

керівництвом Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ 

квартал 2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 138/А-2014 Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних текстовий Відділ загального 



 підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого 

самоврядування у ІІ кварталі 2014 року 

документ діловодства та 

контролю 

12.03.2014 139/А-2014 Про затвердження структури та граничної чисельності працівників 

Роздільнянського районного центру соціальних служб для сім‗ї, дітей та 

молоді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 140/А-2014 Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 05 жовтня 2012 року № 921/А-2012 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

12.03.2014 141/А-2014 Про приведення розпоряджень голови районної державної адміністрації у 

відповідність до чинного законодавства 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

17.03.2014 142/А-2014 Про виділення іншої додаткової дотації з районного бюджету Яколівської 

сільській раді 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

19.03.2014 

 

152/А-2014 Про створення робочої групи з використання субвенції обласного бюджету 

на придбання житла дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, а 

також особам з їх числа 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

21.03.2014 

 

155/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для 

участі команди Роздільнянської ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з 

дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років (1999-2000 років народження ) 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

21.03.2014 

 

 

156/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для 

участі команди Роздільнянської ДЮСШ в обласному Турнірі з міні-футболу 

серед юнаків 1999-2000 р.н., присвяченого 70-ій річниці визволення м. 

Котовськ від німецько- фашистських загарбників 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

21.03.2014 158/А-2014 Про створення комісії для перевірки та фіксації фактичних обсягів 

непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) в 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.03.2014 159/А-2014 Про затвердження акту обстеження та фіксації фактичних обсягів 

непридатних до використання пестицидів (агрохімічних відходів) в 

Роздільнянському районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.03.2014 160/А-2014 Про розвиток сімейних форм виховання в Родільнянському районі Одеської 

області у 2014 році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 



24.03.2014 161/А-2014 Про проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та дня благоустрою 

території населених пунктів району 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

24.03.2014 162/А-2014 Про підготовку та проведення в районні акції "День довкілля - 2014 " текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

25.03.2014 164/А-2014 Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку в Роздільнянському районі у 2014 

році 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

28.03.2014 173/А-2014 Про завершення опалювального сезону 2013-2014 років у Роздільнянському 

районі 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

31.03.2014 180/А-2014 Про внесення доповнень до розпорядження тимчасово виконуючого обов 

‗язки голови районної державної адміністрації від 28 березня 2014 року № 

173/А-2014 

текстовий  

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

31.03.2014 

 

182/А-2014 Про створення комісії для перевірки та фіксації місця фактичного 

розташування пасіки в с. Володимирівка Кам‗янської сільської ради та 

дотримання санітарних норм власниками пасіки 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

31.03.2014 184/А-2014 Про преміювання працівників райдержадміністрації текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

31.03.2014 185/А-2014 Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання 

особливо важливої роботи працівниками райдержадміністрації за березень 

2014 року 

текстовий 

документ 

Відділ загального 

діловодства та 

контролю 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної за квітень 2014 року 
 

№  

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документу 

Назва документа Примітка 

 1 186/А-2014 

01.04.2014 

Про заходи з нагоди 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи та Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

  



 2 187/А-2014 

01.04.2014 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІ квартал 2014 року   

 3 188/А-2014 

01.04.2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови районної державної 

адміністрації "Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім‗ї та влаштування 

дітей на виховання дітей на виховання та спільне проживання" від 07.03.2014 року № 128/А-2014 

  

 4 189/А-2014  

01.04.2014 

Про надання дозволу гр. Демідовій Т.О. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Нива" на території 

Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 5 190/А-2014 

01.04.2014 

Про надання дозволу гр. Дарієнко М.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Нива" на території 

Яковлівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 6 191/А-2014 

01.04.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 19 

вересня 2011 року № 856/А-2011 

  

 7 192/А-2014 

01.04.2014 

Про влаштування дитини, під опіку   

 8 193/А-2014  

01.04.2014 

Про проведення двомісячника з охорони водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах, які 

розташовані на території Роздільнянського району у 2014 році 

  

 9 194/А-2014 

01.04.2014 

Про проведення місячника цивільного захисту   

 10 195/А-2014 

02.04.2014 

Про влаштування дитини, під опіку   

 11 196/А-2014  

02.04.2014 

Про влаштування дитини, під опіку   

 12 197/А-2014 

03.04.2014 

Про надання дозволу гр. Ілкі П.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Комуніст" на території Кошарської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 13 198/А-2014 

03.04.2014 

Про надання дозволу гр. Шуляковій Є.Й. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 14 199/А-2014 

03.04.2014 

Про надання дозволу гр. Домбровській К.Т. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Костянтиніське" на території 

Марківської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 15 200/А-2014 Про створення комісії з розгляду щодо діяльності ФОП Олійника М.Я., за адресою вул. Терешкова, 6 у с.   



04.04.2014 Кучурган Роздільнянського району Одеської області 

 16 201/А-2014 

04.04.2014 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 48/100 частин житлового будинку, в якому 

проживають малолітні діти 

  

 17 202/А-2014 

04.04.2014 

Про внесення змін до складу та положення районної координаційної ради з питань запобігання поширенню 

ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу, та подолання дитячої безпритульності 

  

 18 203/А-2014 

04.04.2014 

Про внесення змін до актового запису про смерть   

 19 204/А-2014 

04.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) гр. Шамрай Ю.А. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Виноградарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

 20 205/А-2014  

07.04.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 1065/А-

2011 від 07 листопада 2011 року 

  

 21 206/А-2014 

07.04.2014 

Про завершення опалювального сезону 2013-2014 років закладів соціальної сфери у Роздільнянському 

районі 

  

 22 207/А-2014  

10.04.2014 

Про створення комісії з контрольного обміру об‗єкту "Капітальний ремонт Буценівського ФАПу в с. 

Буценівка Роздільнянського району Одеської області" 

  

 23 208/А-2014 

10.04.2014 

Про створення комісії по контрольному обміру капітального ремонту даху та зміни вікон в ДНЗ ЗР 

"Ромашка" с. Степанівка Роздільнянського району Одеської області 

  

 24 209/А-2014 

10.04.2014 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

 25 210/А-2014 

10.04.2014 

Про затвердження акту визначення збитків завданих Роздільнянській міській раді ТОВ "Енергопромімпекс"   

 26 211/А-2014 

10.04.2014 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що перебуває у власності гр. Дорожняк Наталії Володимирівни, на території Степової 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 27 212/А-2014 

10.04.2014 

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що перебуває у власності гр. Дорожняка Артема Вікторовича, на території Степової сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 28 213/А-2014  

11.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225765 від 20 серпня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Шаран Василини Гаврилівни, на право на земельну частку 

  



(пай), яка перебувала у колективній власності КСП "Комуніст" на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

 29 214/А-2014 

11.04.2014 

Про затвердження у 2014 році заходів щодо збалансування місцевих бюджетів Роздільнянського району у 

процесі їх виконання та економії бюджетних коштів 

  

 30 215/А-2014  

11.04.2014 

Про постійно діючу районну комісію по перевірці дотримання вимог земельного законодавства при 

розробці кар‗єрів на території Роздільнянського району 

  

 31 216/А-2014 

15.04.2014 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 19-21 квітня 2014 року для вирішення питань, пов‗язаних з ліквідацією 

наслідків надзвичайних ситуацій 

  

 32 217/А-2014 

15.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226296 від 02 вересня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Блізнак Георгія Дмитровича на право на земельну частку (пай) 

яка перебувала у колективній власності КСП "Хаджибеївське" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 33 218/А-2014 

15.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226296 від 02 вересня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Блізнак Клавдії Іванівни на право на земельну частку (пай) яка 

перебувала у колективній власності КСП "Хаджибеївське" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 34 219/А-2014 

15.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Страцинській Світлані Ростиславівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Виноградарської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 35 220/А-2014 

15.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Мітропольській Любові Іннокентіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 36 221/А-2014 

15.04.2014 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, у зв‗язку з досягненням 18-річного віку 

  

 37 222/А-2014 

15.04.2014 

Про поповнення прийомної сім‗ї дитиною, позбавленою батьківського піклування   

 38 223/А-2014 

16.04.2014 

 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Городецького О.В., розташованої на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 39 224/А-2014 Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Шеремета Я.В., розташованої на території   



16.04.2014 Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

 40 225/А-2014 

16.04.2014 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Лцької К.І., розташованої на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 41 226/А-2014 

16.04.2014 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Хапицької Л.І., розташованої на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 42 227/А-2014 

16.04.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 43 228/А-2014 

17.04.2014 

Про надання дозволу гр. Мартинюку Олегу Леонідовичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСПП "Понятівське" на 

території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

 44 229/А-2014 

17.04.2014 

Про затвердження акту визначення збитків завданих ФГ "Аксентій П.І." територіальній громаді 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району 

  

 45 230/А-2014 

17.04.2014 

Про надання дозволу гр. Ліскову Олегу Анатолійовичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Комуніст" на території 

Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 46 231/А-2014  

17.04.2014 

Про дотримання заходів для підвищення пожежної безпеки в період збиральної кампанії   

 47 232/А-2014 

17.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177997 від 10 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрації на ім‗я Ралева Миколи Михайловича, на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП "Колос" на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського раойну Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

 48 233/А-2014 

17.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090410 від 26 січня 1998 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Резнюк Надії Андріївни на право на земельну частку (пай), яка 

перебувала у колективній власності КСП "Перемога" на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського раойну Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 49 234/А-2014  

17.04.2014 

Про надання дозволу гр. Калмиковій В.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Єреміївське" на території 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 50 235/А-2014 

22.04.2014 

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Роздільнянської районної 

державної адміністрації під час позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року 

  

 51 236/А-2014 

22.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090642 від 1997 року виданого Роздільнянською районною 

державною адміністрацією на ім‗я Васильєвої Марії Ігнатівни, на право на земельну частку (пай), яка 

  



перебувала у колективній власності АСТ "Україна" на території Кам‗янської сільської ради Роздільянського 

району Одеської області (за межами насеелного пункту) 

 52 237/А-2014 

22.04.2014 

Про виділення субвенції з районного бюджету на виконання інвестиційних проектів Єгорівській та Кам 

‗янській сільським радам 

  

 53 238/А-2014 

22.04.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім‗ям загиблих працівників 

органів внутрішніх справ 

  

 54 239/А-2014 

22.04.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання адресної допомоги сім‗ям загиблих (померлих) 

військових, які брали участь в бойових діях в республіці Афганістан 

  

 55 240/А-2014 

22.04.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0090017 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Гензель Версави Давидівни, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП "ім. Кірова" на території Кіровської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 56 241/А-2014 

22.04.2014 

Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів 

передбачених на утримання Роздільнянської районної державної адміністрації в 2014 році за КПКВ 7851010 

"Здійснення виконавчої влади в Одеській області" 

  

 57 242/А- 2014 

25.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Кузі Єлизаветі Федорівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  

 58 243/А-2014  

25.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Кузі Івану Антоновичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  

 59 244/А-2014 

28.04.2014 

Про виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських радах 

  

60 245/А-2014 

28.04.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр.. Кочанжі Любові Леонідівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  

61 246/А-2014 

28.04.2014 

Про затвердження графіка чергування керівних працівників Роздільнянської районної державної 

адміністрації на робочих місцях 1-4 та 9-11 травня для вирішення питань, пов‗язаних з ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій 

  



62 247/А-2014 

29.04.2014 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи 

працівникам райдержадміністрації за квітень 2014 року 

  

63 248/А-2014 

29.04.2014 

Про виділення коштів для святкування 69-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років   

64 249/А-2014 

29.04.2014 

Про укладання додаткової угоди про венсення змін до Договору оренди землі від 20.10.2013 року   

65 250/А-2014 

29.04.2014 

Про обстеження житла для придбання дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, а також 

особам з їх числа за рахунок субвенції обласного бюджету 

  

66 251/А-2014 

29.04.2014 

Про визначення предмету закупівлі житла для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

  

67 252/А-2014 

29042014 

Про надання дозволу гр. Рожкован О.Б. та Рожкован В.Б. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСС «Дружба» на 

території Виноргадарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

68 253/А-2014 

29.04.2014 

Про надання дозволу гр. Мельник Г.В. та Харламовій Н.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель АСТ «Україна» 

на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

69 254/А-2014 

29.04.2014 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що перебуває у власності гр. Бітка П.Д. на території Гаївської сільської ради Роздільнянського 

району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

70 255/А-2014 

29.04.2014 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що перебуває у власності гр. Бітко- Хуторної Н.Д. на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

71 256/А-2014 

29.0.42014 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення з ведення фермерського господарства на ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, що перебуває у власності гр. Лоцманової В.М. на території Гаївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

72 257/А-2014 

29.04.2014 

Про підготовку оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року в Роздільнянському районі   



73 258/А-2014 

30.04.2014 

Про підготовку та проведення в районі 9-ої Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» - «Я хочу 

бачити життя!» 

  

  

Начальник відділу загального діловодства та  контролю апарату районної державної адміністрації А.А. Кальнєва 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації  за травень 2014 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

 1 259/А-2014 

05.05.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Перемога" на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одесьої області (за межами насеелного пункту) 

  

 2 260/А-2014 

05.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14.10.2010 року № 

1338/А-2010 

  

3 261/А- 2014 

05.05.2014 

Про забезпечення надання населенню Роздільнянського району у 2014 році пільг та житлових субсидій для 

відшкодування втрат на придбання твердого палива та скрапленого газу 

  

 4 262/А-2014 

05.05.2014 

Про виділення субвенції іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів відділу світи 

Роздільнянської районної державної адміністрації та Новоукраїнській сільській раді 

  

 5 263/А-2014  

05.05.2014  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди Роздільнянського 

району в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри "Зірниця" 

  

 6 264/А-2014 

05.05.2014 

Про перерозподіл коштів та залучення автомобільного транспорту ТОВ "Роздільнатранссервіс"   

7 265/А-2014 

08.05.2014 

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

 8 266/А-2014 

13.05.2014 

Про створення комісії з інвентаризації земельних ділянок СТОВ "Роздільнянське", розташованих на 

території Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 9 267/А-2014 

13.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження серії ОД № 0171944 від 14 лютого 1997 року виданого 

Роздільнянською районою державною адміністрацією, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у 

колективній власності КСП "ім. Т.Г. Шевченка" на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 10 268/А-2014 Про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників Роздільнянського районного центру   



14.05.2014 соціальних служб для сім‗ї, дітей та молоді від 12.03.2014 р. № 139/А-2014 

 11 269/А-2014 

14.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 

21.12.2011 року № 1243/А-2011 

  

 12 270/А-2014 

14.05.2014 

Про передачу функції з обліку дітей дошкільного віку та їх зарахування до дошкільних навчальних закладів 

Роздільнянського району від органів місцевого самоврядування відділу освіти районної державної 

адміністрації 

  

 13 271/А-2014  

14.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації від 05 

лютого 2004 року № 64/А-04 

  

 14 272/А-2014  

15.05.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бецилівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 15 273/А-2014 

15.05.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бецилівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 16 274/А-2014 

19.05.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Перемога" на території Старостинської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 17 275/А-2014 

19.05.2014 

Про підготовку сільськогосподарських підприємств району всіх форм власності до збирання врожаю ранніх 

зернових культур в 2014 році 

  

 18 276/А-2014  

19.05.2014  

Про затвердження мережі пришкільних таборів з денною формою перебування при навчальних закладів 

Роздільнянського району в 2014 році та виділення коштів на відпочинок 

  

19 277/А-2014 

20.05.2014 

Про виділення коштів за рахунок субвенції з обласного бюджету   

 20 278/А-2014 

20.05.2014 

Про внесення доповнень до кадрового резерву на посади першого заступника, заступника голови та 

керівника апарату районної державної адміністрації 

  

 21 279/А-2014 

20.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації № 76/А-2014 від 13.02.2014 року "Про черговий призов громадян України на 

строкову військову службу доо внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в квітні-травніі 

2014 року і заходи по його забезпеченню." 

  

 22 280/А-2014 

20.05.2014 

Про затвердження акту обстеження земельних ділянок СТОВ "Роздільнянське", розташованих на території 

Роздільнянської міської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 23 281/А-2014 

20.05.2014 

Про відзначення Дня захисту дітей в Роздільнянському районі   



 24 282/А-2014 

21.05.2014 

Про організацію оздоровлення дітей та підлітків Роздільнянського району влітку 2014 року   

 25 283/А-2014 

20.05.2014 

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

 26 284/А-2014 

22.05.2014 

Про організацію чергування та затвердження графіка чергування відповідальних працівників 

Роздільнянської районної державної адміністрації на робочих місцях 25 травня 2014 року 

  

 27 285/А-2014 

20.05.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель АСТ "Україна" на території Кам‗янської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 28 286/А-2014 

23.05.2014 

Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації на 2014 рік   

 29 287/А-2014 

26.05.2014 

Про надання на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) із земель КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області 

  

 30 288/А-2014 

26.05.2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‘язки голови районної державної 

адміністрації від 17.04.2014 року № 229/А-2014 

  

 31 289/А-2014  

26.05.2014 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітям сиротам та 

дітям, позбавленої батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

 32 290/А-2014 

26.05.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП «Єреміївське» на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області 

  

 33 291/А-2014 

27.05.2014 

Про преміювання працівників райдержадміністрації   

 34 292/А-2014 

27.05.2014 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи 

працівникам райдержадміністрації за травень 2014 року 

  

 35 293/А-2014 

29.05.2014 

Про влаштування в будинок дитини на повне державне забезпечення   

 36 294/А-2014 

29.05.2014 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних 

підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування у ІІІ кварталі 2014 року 

  

 37 295/А-2014 

29.05.2014 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року 

  

 38 296/А-2014 

29.05.2014 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та органах місцевого самоврядування у ІІІ кварталі 2014 року 

  



 39 297/А-2014  

29.05.2014 

Про внесення змін до складу колегії районної державної адміністрації   

 40 298/А-2014  

30.05.2014 

Про створення експертної комісії з питань таємниць Роздільнянської районної державної адміністрації   

 41 299/А-2014 

30.05.2014 

Про організацію громадського обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної 

влади 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за червень 2014 року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

1  300/А-2014 

03.06.2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації від 11 березня 2014 року № 134/А-2014 

  

 2 301/А-2014  

03.06.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Сітарській Екатерині Андріївні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

3 302/А-2014 

03.06.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Нащук Людмилі Ярославівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, Марківська сільська рада 

  

 4 303/А-2014  

03.06.2014 

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у вихідні та святкові дні 7-9 та 28-30 червня 

2014 року 

  

 5 304/А-2014 

03.06.2014 

Про створення комісії з перевірки секретних матеріалів у Роздільнянській районній державній адміністрації   

 6 305/А-2014 

04.06.2014 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітям сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

7 306/А-2014 

06.06.2014 

Про створення комісії щодо розгляду колективного звернення громадян с. Понятівка Роздільнянського 

раойну 

  

 8 307/А-2014 

10.06.2014 

Про влаштування Григорьєвої Любові Миколаївни, 16.01.2006 року народження, під опіку Церцеїл Альони 

Василівни 

  

 9 308/А-2014 Про надання дозволу гр. Мариченко Н.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо   



10.06.2014 встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Т.Г. Шевченка на території 

Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 10 309/А-2014 

10.06.2014 

Про преміювання до Дня медичного працівника   

 11 310/А-2014 

10.06.2014 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою Солдатенко Інною Олександрівною, 27.03.1997 року 

народження 

  

 12 311/А-2014  

10.06.2014 

Про призначення відповідального за стан військового обліку і бронювання військовозобов‗язаних   

 13 312/А-2014 

10.06.2014 

Про забезпечення режиму секретності у зв‗язку з виїздом до іноземних держав посадових осіб районної 

державної адміністрації, яким надано допуск та доступ до державної таємниці 

  

 14 313/А-2014 

11.06.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 15 314/А-2014 

11.06.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 16 315/А-2014 

11.06.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 17 316/А-2014 

11.06.2014 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди ЦТДУМ м. 

Роздільна у обласних змаганнях з судомодельного спорту, які відбудуться 20-23 червня 2014 року у м. 

Одеса 

  

 18 317/А-2014 

11.06.2014 

Про склад районної комісії по перевірці готовності котелень до початку опалювального сезону 2014- 2015 

років 

  

19 318/А-2014 

11.06.2014 

Про підготовку житлово- комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району 

до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років 

  

 20 319/А-2014 

13.06.2014 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   

 21 320/А-2014 

13.06.2014 

Про виділення іншої додаткової дотації з районного бюджету Щербанській сільській раді   

 22 321/А-2014 

13.06.2014 

Про виділення іншої субвенції з обласного бюджету комунальному закладу СВТГРР "Роздільнянський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги" 

  

 23 322/А-2014 

13.06.2014 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів Роздільнянської ДЮСШ в спортивно- 

оздоровчому таборі смт. Лиманське 

  

 24 323/А-2014 Про надання дозволу гр. Шелкову П. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення   



16.06.2014 меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Гаївське" на території Гаївської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 25 324/А-2014  

16.06.2014 

Про зняття статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, з Гінькіньової Анастасії Вадимівни, 

06.07.2008 року народження, та Гінькіньової Вікторії Вадимівни, 16.10.2011 року народження 

  

 26 325/А-2014  

18.06.2014 

Про призначення відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми 

  

 27 326/А-2014  

18.06.2014 

Про підготовку закладів освіти району до початку 2014-2015 навчального року   

 28 327/А-2014 

18.06.2014 

Про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати та легалізації доходів   

 29 328/А-2014  

18.06.2014 

Про виділення субвенції з районного бюджету на виконання інвестиційних проектів Буцінівській сільській 

раді 

  

 30 329/А-2014 

18.06.2014 

Про створення експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів у Роздільнянській 

районній державній адміністрації 

  

 31 330/А-2014 

18.06.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку   

 32 331/А-2014 

18.06.2014 

Про виділення коштів за рахунок субвенції з обласного бюджету   

 33 332/А-2014 

18.06.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця райдержадміністрації   

 34 333/А-2014 

18.06.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 35 334/А-2014 

18.06.2014 

Про надання дозволу гр. Поліщенко Л.Д. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Фрунзе на території 

Старостинської сільської ради Роздільнняського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 36 335/А-2014 

18.06.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Алексєєвій Тамарі Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

 37 336/А-2014 

18.06.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Новоградській Людмилі Євгенівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, Єреміївська сільська рада 

  

 38 337/А-2014  Про надання субвенції з районного бюджету розвитку на виконання інвестиційних проектів Кучурганській   



19.06.2014 сільській раді 

 39 338/А-2014 

19.06.2014 

Про виділення субвенції з державного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування осіб з гіпертонічною хворобою 

  

 40 339/А-2014 

20.06.2014 

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.02.2014 року № 90/А-

2014 "Про зміну складу Координаційної ради з питань сім‗ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та 

протидії торгівлі людьми" 

  

 41 340/А-2014  

20.06.2014 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, з Гури Ростислава Романовича, 

14.02.2011 року народження 

  

 42 341/А-2014 

20.06.2014 

Про внесення змін до Положення про управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації 

  

 43 342/А-2014 

26.06.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Парпуріна Василя Васильовича для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

 44 343/А-2014 

20.06.2014 

Про виділення коштів відділу освіти на оздоровлення учнів за програмою тренінг-курсу сприяння 

просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя 

  

 45 344/А-2014 

26.06.2014 

Про преміювання працівників райдержадміністрації   

 46 345/А-2014  

26.06.2014 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці за виконання особливо важливої роботи 

працівниками райдержадміністрації за червень 2014 року 

  

 47 346/А-2014 

26.06.2014 

Про надання дозволу на вчинення правочину щодо відчуження житлового будинку та земельної ділянки, 

належним Сирбу Вірі Яківні, право користування якими має неповнолітня Кілігой Аліна Олександрівна, 

25.02.1998 року народження 

  

 48 347/А-2014 

26.06.2014 

Про повернення з будинку дитини Філімоненко Єлизавети Євгенівни, 19.11.2010 року народження   

 49 348/А-2014 

26.06.2014 

Про повернення з будинку дитини Філімоненко Анастасії Євгенівни, 21.05.2012 року народження   

 50 349/А-2014 

26.06.2014 

Про зняття статусу дитини-сироти з Бойко Володимира Юрійовича, 16.11.2013 року народження   

 51 350/А-2014 

26.06.2014 

Про зняття статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, з Ярової Оксани Ігорівни, 21.11.1999 року 

народження, та Ярової Аліни Ігорівни, 01.01.2012 року народження 

  

 52 351/А-2014 

27.06.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) гр. Петровській Валентині Борисівні для ведення товарного сільськогосподарського 

  



виробництва за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, Новоукраїнська сільська рада 

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації  за липень 2014 року 
  

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

  352/А-2014 

01.07.2014 

Про створення комісії щодо розгляду депутатського звернення   

  353/А-2014 

01.07.2014 

Про затвердження заходів щодо попередження розповсюдження наркоманії на території Роздільнянського 

району на 2014-2015 роки 

  

  354/А-2014 

01.07.2014 

Про виділення коштів з обласного бюджету   

  355/А-2014 

01.07.2014   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

  356/А-2014 

01.07.2014 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року   

  357/А-2014 

01.07.2014  

Про внесення доповнень до кадрового резерву на посаду завідувача сектору містобудування та архітектури - 

головного архітектора районної державної адміністрації 

  

  358/А-2014 

01.07.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця 

райдержадміністрації 

  

  359/А-2014 

02.07.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старостинської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  360/А-2014 

02.07.2014   

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  361/А-2014 

02.07.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Кіровської сільської 

ради Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  362/А-2014 Про затвердження графіка та тематики проведення щотижневої "прямої телефонної лінії" Роздільнянської   



02.07.2014  районної державної адміністрації на ІІ півріччя 2014 року 

  363/А2014 

03.07.2014  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП ім. Котовського на території Степанівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  364/А-2014 

03.07.2014 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних 

послуг 

  

  365/А-2014 

03.07.2014 

Про затвердження складу постійно діючої комісії по соціальному страхуванню в зв‗язку з тимчасовою 

втратою працездатності 

  

  366/А-2014 

04.07.2014 

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  367/А-2014 

08.07.2014   

Про розроблення містобудівної документації - детального плану частини території Єгорівської сільської 

ради загальною площею 2,940 га для розміщення індивідуального дачного будівництва південніше с. 

Єлизаветівка Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  368/А-2014 

04.07.2014  

Про внесення змін до структури та граничної чисельності працівників Роздільнянського районного центру 

соціальних служб для сім‗ї, дітей та молоді від 12.03.2014 року № 139/А-2014 

  

  369/А-2014 

08.07.2014 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітям сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

  370/А-2014 

10.07.2014 

Про виділення пального із районного резерву для попередження та подолання надзвичайних ситуацій, які 

можуть виникнути в літній пожежно- небезпечний період 2014 року 

  

  371/А-2014 

10.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Єреміївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  372/А-2014 

10.07.2014 

Про надання статусу дитини-сироти   

  373/А-2014 

11.07.2014 

Про внесення змін до розпорядження тимчасово виконуючого обов‗язки голови районної державної 

адміністрації від 23 травня 2014 року № 286/А-2014 "Про внесення змін до структури та штатного розкладу 

районної державної адміністрації на 2014 рік" 

  

  374/А-2014 

11.07.2014 

Про внесення доповнень до кадрового резерву на посади керівників відділів, секторів апарату та 

структурних підрозділів районної державної адміністрації 

  

  375/А-2014 

11.07.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель ВАТ "Петроєвдокіївське" на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  



  376/А-2014 

11.07.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Дружба" на території Виноградарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  377/А-2014 

11.07.2014 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування   

  378/А-2014 

11.07.2014 

Про надання статусу дитини- сироти   

  379/А-2014 

11.07.2014 

Про нагородження грамотами та оголошення подяки районної державної адміністрації   

  380/А-2014 

11.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Яколівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  381/А-2014 

16.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області масив № 40 ділянки № 7, № 8 (за 

межами населеного пункту) 

  

  382/А-2014 

18.07.2014 

Про проведення перевірок використання водних об‗єктів та земельних ділянок під ними на території 

Роздільнянського району 

  

  383/А-2014 

18.07.2014 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітям сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

  384/А-2014 

21.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  385/А-2014 

21.07.2014 

Про утворення районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру   

  386/А-2014 

22.07.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Хаджибеївське" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  387/А-2014 

22.07.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) із земель КСП "ім.Т.Г.Шевченка" на території Новоукраїнської сільської 

ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  388/А-2014 

22.07.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянського району державної адміністрації   



  389/А-2014 

22.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянького району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  390/А-2014 

23.07.2014 

Про влаштування в будинок дитини   

  391/А-2014 

23.07.2014 

Про влаштування в будинок дитини   

  392/А-2014 

23.07.2014 

Про тимчасове надання права підпису   

  393/А-2014 

23.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  394/А-2014 

23.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гаївської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  395/А-2014 

23.07.2014 

Про внесення змін до складу конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів щодо визначення 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межи 

Роздільнянського району, затвердженого розпорядженням тимчасово виконуючого обов‗язки голови 

районної державної адміністрації від 13.03.2013 р. № 123/А-2013 

  

  396/А-2014 

23.07.2014 

Про районні служби цивільного захисту   

  397/А-2014 

23.07.2014 

Про районну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської 

області 

  

  398/А-2014 

23.07.2014 

Про затвердження Регламенту функціонування офіційного веб-сайту Роздільнянської районної державної 

адміністрації в глобальній інформаційній мережі Інтернет 

  

  399/А-2014 

23.07.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації   

  400/А-2014 

23.07.2014 

Про проведення інвентаризації комп‗ютерного обладнання, програмно-апаратних комплексів системи відео 

спостереження 

  

  401/А-2014 

24.07.2014 

Про створення комісії щодо обстеження даху ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м. Роздільна для ліквідації негативних 

наслідків стихії 

  

  402/А-2014 

24.07.2014  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225527 від 26 серпня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

  



власності КСПП "Понятівське" на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

  403/А-2014 

24.07.2014  

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217748 від 19 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією, на право на земельну частку (пай), яка перебувала у колективній 

власності КСП "ім. Калініна" на території Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населеного пункту) 

  

  404/А-2014 

24.07.2014 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Єреміївське" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  405/А-2014 

25.07.2014 

Про преміювання працівників райдержадміністрації   

  406/А-2014 

25.07.2014  

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи 

працівниками райдержадміністрації за липень 2014 року 

  

  407/А-2014 

28.07.2014 

Про створення комісії з розгляду питання щодо діяльності ФОП Олійника М.Я., за адресою вул. Терешкова, 

6 у с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області 

  

  408/А-2014 

30.07.2014 

Про створення комісії щодо розгляду звернення мешканки с. Старостине Роздільнянського району   

  409/А-2014 

30.07.2014  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 487/А-

2012 від 21 травня 2012 року 

  

  410/А-2014 

30.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Марківської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

  411/А-2014 

30.07.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Новоукраїнської 

сільської ради поле № 25, ділянка № 3 Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

  412/А-2014 

31.07.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226934 від 20 серпня 1997 року виданого, на право на 

земельну частку (пай), яка перебувала у колективній власності КСП "Комуніст" на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за серпень 2014 року 
 



№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

1.   

  

413/А-2014 

01.08.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

2.   

  

414/А-2014 

01.08.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) гр. Шелкову Павлу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Гаївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

3.   

  

415/А-2014 

01.08.2014 

Про влаштування Пахтусова Дмитра Аркадійовича, … року на родження, під опіку Белік Анжели Миколаївни   

4.   

  

416/А-2014 

01.08.2014 

Про влаштування Чаузова Данила В‗ячеславовича, … року народження, під опіку Блащука Юрія Васильовича   

5.   

  

417/А- 2014 

01.08.2014 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою, Бойко Русланом Євгенійовичем, … року народження   

6.   

  

418/А- 2014 

01.08.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Приходько Борису Степановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

7.   

   

419/А-2014 

01.08.2014 

Про надання дозволу гр. Воскобойнику О.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Світанок" на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

8.   

  

420/А- 2014 

01.08.2014 

Про організацію чергувань в районній державній адміністрації у вихідні та святкові дні 23-25 серпня 2014 року   

9.   

  

421/А- 2014 

01.08.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Мішиної Олени Степанівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Кам‗янської сільської ради масив № 63 ділянка № 519 Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  

10. 422/А-2014 

04.08.2014 

Про надання дозволу гр. Квасняк Вірі Митрофанівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "ім.Кірова" на території Кіровської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

11. 423/А-2014 

04.08.2014 

Про затвердження Положення про радників Голови Роздільнянської районної державної адміністрації на 

громадських засадах 

  

12. 424/А-2014 Про надання Мажара Карині Олегівні, … року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського   



05.08.2014 піклування 

13. 425/А-2014 

07.08.2014 

Про надання дозволу гр. Стояновій Тамарі Петрівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Єреміївське" на території 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

14. 426/А-2014 

07.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177873 від 10 лютого 1997 року виданого Роздільнянського 

районною державною адміністрацією на ім‗я Старінської Маргарити Степанівни, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП "Колос" на території Буцинівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

15. 427/А-2014 

08.08.2014 

Про відзначення 23-ї річниці незалежності України   

16. 428/А-2014 

08.08.2014 

Про надання дозволу гр. Кісельову Віталію Вікторовичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Фрунзе" на території 

Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

17. 429/А-2014 

08.08.2014 

Про надання дозволу гр. Яценку Ігору Володимировичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Калініна" на території 

Єгорівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

18. 430/А-2014 

12.08.2014 

Про створення прийомної сім‗ї Беженар Лілії Володимирівни та Беженар Анатолія Васильовича, та 

влаштування дитини-сироти на виховання та спільне проживання 

  

19. 431/А-2014 

12.08.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

20. 432/А-2014 

12.08.2014 

Про виділення коштів для відзначення 23-ї річниці незалежності України   

21. 433/А-2014 

13.08.2014 

Про зняття статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, з Миронюк Марії Василівні, … року 

народження, з Миронюк Максима Васильовича, … року народження 

  

22. 434/А-2014 

14.08.2014 

Про призначення відповідальної особи за взаємодію з АЦСКІДД та визначення переліку осіб, яким надається 

право застосування ЕЦП в Роздільнянській районній державній адміністрації 

  

23. 435/А-2014 

15.08.2014 

Про надання Федулову Михайлу Сергійовичу, … року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

  

24. 436/А-2014 

15.08.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця райдержадміністрації   

25. 437/А-2014 

15.08.2014 

Про виділення коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, у зв‗язку з досягненням 18-річного віку 

  

26. 438/А-2014 Про внесення змін до актового запису про народження дитини Урсакій-Павлової Анастасії Анатоліївни, … року   



15.08.2014 народження 

27. 439/А-2014 

18.08.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Руденко Світлані Володимирівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Кошарської сільської ради, масив № 36, ділянка № 357 Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населеного пункту) 

  

28. 440/А-2014 

18.08.2014 

Про надання згоди на внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земель 

сільськогосподарського призначення державної власності на 

території Роздільнянського району Одеської області 

(за межами населених пунктів) 

  

29. 441/А-2014 

18.08.2014 

Про припинення опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Миронюк Марією Василівною, … 

року народження, Миронюком Максимом Васильовичем, … року народження 

  

30. 442/А-2014 

19.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії РН № 714914 від 16 квітня 2002 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Вінокурова Леоніда Яковлевича, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності ВАТ "Степовий" на території Степової сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

31. 443/А-2014 

19.08.2014 

Про надання дозволу гр. Горшкову Петру Михайловичу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСПП "Понятівське" на території 

Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

32. 444/А-2014 

19.08.2014 

Про влаштування в школу- інтернат на повне державне забезпечення Карева Віталія Дмитровича, … року 

народження 

  

33. 445/А-2014 

19.08.2014 

Про створення позаштатної розрахунково-аналітичної групи   

34. 446/А-2014 

20.08.2014 

Про затвердження списків обліку дітей та підлітків шкільного віку   

35. 447/А-2014 

20.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0225528 від 26 серпня 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Зеленюка Михайла Дмитровича, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСПП "Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

36. 448/А-2014 

20.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226810 від 20 серпня 1997 року виданого Роздільнянського 

районною державною адміністрацією на ім‗я Спину Олександра Захаровича, на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП "Комуніст" на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  



37. 449/А-2014 

20.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0226810 від 20 серпня 1997 року виданого Роздільнянського 

районною державною адміністрацією на ім‗я Спину Олександра Захаровича, на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП "Комуніст" на території Кошарської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

38. 450/А-2014 

22.08.2014 

Про надання дозволу гр. Кукушці Вікторії Олександрівни на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель АСТ "Україна" на території 

Кам‗янської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

39. 451/А-2014 

22.08.2014 

Про надання дозволу гр. Луцик О.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Калініна" на території Єгорівської сільської ради 

Роздільннського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

40. 452/А-2014 

26.08.2014 

Про надання дозволу гр. Старинській Любові Григорівні на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Колос" на території 

Буцинівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

41. 453/А-2014 

26.08.2014 

Про внесення змін до технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення державної власності на території Роздільнянського району Одеської 

області (за межами населених пунктів) 

  

42. 454/А-2014 

26.08.2014 

Про створення комісії з інвентаризації земельної ділянки гр. Кузьмук В.В., розташованої на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

43. 455/А-2014 

26.08.2014 

Про виділення коштів для підвозу допризовників, визнаних придатними до військової служби до Одеського 

обласного збірного пункту 

  

44. 456/А-2014 

26.08.2014 

Про надання дозволу гр. Новоградській Людмилі Євгенівни на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель КСП "Єреміївське" на території 

Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

45. 457/А-2014 

26.08.2014 

Про затвердження плану заходів з проведення інформаційно-роз‗яснювальної роботи серед населення із 

запровадження компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і 

тарифів на послуги у 2014 році 

  

46. 458/А-2014 

26.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105264 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Телейбич Марії Михайлівни, на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСП ім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

47. 459/А-2014 

26.08.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0105047 від 14 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім'я Алексєєнко Меланії Семенівни, на право на земельну частку (пай), 

яка перебувала у колективній власності КСППім. Т.Г. Шевченка на території Новоукраїнської сільської ради 

  



Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

48. 460/А-2014-

38/14РР 

27.08.2014 

Про нагородження підприємців району з нагоди свята - Дня підприємця   

49. 461/А-2014 

27.08.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації 

  

  

50. 462/А-2014 

28.08.2014  

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи працівниками 

райдержадміністрації за серпень 2014 року 

  

51. 463/А-2014 

29.08.2014  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 403/А-2007 

від 11 квітня 2007 року 

  

52. 464/А-2014 

29.08.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), гр. Грубої Ніни Мінівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (масив 

№1, ділянка №7) на території Кіровської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

53. 465/А-2014 

29.08.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), гр. Грубої Ніни Мінівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (масив 

№1, ділянка №11) на території Кіровської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами 

населеного пункту) 

  

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за вересень 2014 року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

1   466/А-2014 

01.09.2014 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою Маценко Анастасією Мерабівною, … року народження   

 2 467/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Маценко Анастасії Мерабівни, … року народження під опіку Маценко Оксани Анатоліївни   

 3 468/А-2014 

01.09.2014 

Про припинення опіки на дитиною-сиротою Поповим Дмитром Григоровичем, … року народження   

 4 469/А-2014 

01.09.2014 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою Поповою Дар'єю Григорівною, … року народження   



 5 470/А-2014 

01.09.2014 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування зі скляра Дмитра Ігоровича, … року 

народження 

  

 6 471/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Кілимист Глорії Вікторівни, … року народження, під опіку Савченко Тетяни Леонтіївни   

 7 472/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Толмачова Юрія Миколайовича, … року народження під опіку Бонар Ольги Григорівни   

 8 473/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Мажари Каріни Олегівни, ... року народження під опіку Мажари Анастасії Андріївни   

 9 474/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Солдатенко Інни Олександрівни, … року народження під опіку Лисак Людмили 

Олександрівни 

  

 10 475/А-2014 

01.09.2014 

Про влаштування Кілимист Каміли Вікторівни, … року народження під опіку Савченко Тетяни Леонтіївни   

 11 476/А-2014 

01.09.2014 

Про упорядкування обліку юридичних осіб та інвентаризацію об‗єктів державної власності, які перебувають в 

управлінні Роздільнянської районної державної адміністрації 

  

 12 477/А-2014 

02.09.2014 

Про затвердження графіка проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Роздільнянської 

районної державної адміністрації на IV квартал 2014 року 

  

 13 478/А-2014 

02.09.2014 

Про затвердження графіка проведення днів контролю у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та органах місцевого самоврядування у IV кварталі 2014 року 

  

 14 479/А-2014 

02.09.2014 

Про затвердження графіка перевірок додержання законодавства про звернення громадян у структурних 

підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого самоврядування у IV кварталі 2014 року 

  

 15 480/А-2014 

02.09.2014 

Про затвердження акту обстеження земельної ділянки гр. Кузьмук В.В., розташованої на території 

Степанівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області 

  

 16 481/А-2014 

04.09.2014 

Про утворення районної комісії з питань координації діяльності з надання компенсації додаткових витрат на 

оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги 

  

 17 482/А-2014 

04.09.2014 

Про припинення Романенку І.О. доступу до інформації, що має ступінь секретності "Таємно"   

 18 483/А-2014 

08.09.2014 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 

користування для експлуатації та обслуговування сміттєзвалища із земель державної власності на території 

Роздільнянської міської ради (за межами населеного пункту) 

  

 19 484/А-2014 

08.09.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади де ржавного службовця райдержадміністрації   

 20 485/А-2014 Про утворення робочої групи з виявлення додаткових резервів надходження до бюджетів   



09.09.2014 сільськогосподарських підприємств Роздільнянського району 

 21 486/А-2014 

09.09.2014 

Про затвердження Положення про відділ загального діловодства та контролю апарату Роздільнянської районної 

державної адміністрації 

  

 22 487/А-2014 

10.09.2014 

Про внесення змін до штатного розпису районної державної адміністрації на 2014 рік   

 23 488/А-2014 

12.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету коштів Роздільнянській районній раді   

 24 489/А-2014 

12.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації   

 25 490/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 26 491/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 27 492/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 28 493/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 29 494/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 30 495/А-2014 

15.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації   

 31 496/А-2014 

15.09.2014 

Про створення робочої групи з питання законності використання водних ресурсів на території Роздільнянського 

району 

  

 32 497/А-2014 

15.09.2014 

Про організацію роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Роздільнянської районної 

державної адміністрації під час підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України 26 

жовтня 2014 року 

  

 33 498/А-2014 

16.09.2014 

Про створення прийомної сім‗ї Топальської Світлани Олександрівни та Топольського Леоніда Павловича, та 

влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання та спільне проживання 

  

 34 499/А-2014 

16.09.2014 

Про черговий призов громадян України на строкову військову службу в жовтні - листопаді 2014 року і заходи 

по його забезпеченню 

  

 35 500/А-2014 

18.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету відділу освіти Роздільнянської районної державної адміністрації   



 36 501/А-2014 

18.09.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Гук Лариси Станіславівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Степової сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 37 502/А-2014 

18.09.2014 

Про списання автомобіля, який знаходиться на балансі Роздільнянської районної державної адміністрації   

 38 503/А-2014 

18.09.2014 

Про надання Санду Олені Георгіївні, … року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

  

 39 504/А-2014 

18.09.2014 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ надання адміністративних 

послуг 

  

 40 505/А-2014 

18.09.2014 

Про надання дозволу гр. Козодою Василю Миколайовичу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Кошарської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області із земель КСП "Комуніст" (за межами населеного 

пункту) 

  

 41 506/А-2014 

19.09.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Калмикової Валентини Гнатівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

на території Єреміївської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

 42 507/А-2014 

19.09.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Мельник Ганни Валеріївни та Харламової Наталії Валеріївни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Кам ‗янської сільської ради Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 43 508/А-2014 

19.09.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 034028 від 5 жовтня 1996 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Пономаренка Віктора Михайловича, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП "Єреміївське" на території Єреміївської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 44 509/А-2014 

19.09.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Сікори Галини Федорівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 45 510/А-2014 

19.09.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Лисенка Віктора Федоровича для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 46 511/А-2014 

19.09.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0217748 від 19 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрацією на ім‗я Онищенка Івана Івановича, на право на земельну частку (пай), яка 

  



перебувала у колективній власності КСПП "Понятівське" на території Понятівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

 47 512/А-2014 

23.09.2014 

Про внесення змін до додатку до розпорядження виконуючого обв‗язки голови Роздільнянської районної 

державної адміністрації № 2112/А-2008 від 17 листопада 2008 року 

  

 48 513/А-2014 

24.09.2014 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування 1/2 частини житлового будинку малолітній дитині 

Молодець Катерині Олександрівні, 20.02.2007 року народження 

  

 49 514/А-2014 

24.09.2014 

Про проведення в Роздільнянському районі диспансеризації юнаків і дівчат 1998, 1999, 2000 років народження 

на 2014 р. 

  

 50 515/А-2014 

24.09.2014 

Про створення комісії з перевірки технічного стану автономних джерел електропостачання об‗єктів соціальної 

сфери 

  

 51 516/А-2014 

24.09.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету для надання цільової адресної допомоги громадянам району, які 

опинились у скрутних життєвих обставинах та ветеранам Великої Вітчизняної війни, які приймали участь у 

звільненні Одеської області від німецько- фашистських окупантів у зв‗язку з відзначенням 70-річчя звільнення 

Одеської області 

  

 52 517/А-2014 

24.09.2014 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди Роздільнянської 

ДЮСШ у IV Відкритому всеукраїнському турнірі з дзюдо "Кубок Скіфів" серед юнаків та дівчат 

  

 53 518/А-2014 

25.09.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 54 519/А-2014 

25.09.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 55 520/А-2014 

26.09.2014 

Про преміювання працівників райдержадміністрації   

 56 521/А-2014 

26.09.2014 

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи працівниками 

райдержадміністрації за вересень 2014 року 

  

 57 522/А-2014 

26.09.2014 

Про надання Урсакій Анастасії Анатоліївні, … року народження, статусу дитини-сироти   

 58 523/А-2014 

26.09.2014 

Про влаштування Поліщук Карини Вікторівни, … року народження, під піклування Поліщук Надії Прокопівни   

 59 524/А-2014 

26.09.2014 

Про влаштування Римкус Анастасії Борисівни, … року народження, під опіку Власенко Оксани Василівни   

 60 525/А-2014 

26.09.2014 

Про припинення піклування над дитиною-сиротою Стойка Мариною Олександрівною, … року народження   



 61 526/А-2014 

29.09.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 62 527/А-2014 

29.09.2014 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця райдержадміністрації   

 63 528/А-2014 

30.09.2014 

Про затвердження шкільної мережі на 2014-2015 навчальний рік   

 64 529/А-2014 

30.09.2014  

Про внесення змін до додатку до розпорядження тимчасово виконуючого обов ‗язки голови районної державної 

адміністрації від 11 квітня 2014 року № 214/А-2014 

  

 65 530/А-2014 

30.09.2014 

Про відзначення в Роздільнянському районі Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана   

 66 531/А-2014 

30.09.2014 

Про затвердження графіку виїзду "мобільного соціального офісу" на IV квартал 2014 року   

 

ПЕРЕЛІК розпоряджень Роздільнянської районної державної адміністрації за жовтень 2014 року 
 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер 

документа 

Назва документа Примітка 

 1 532/А-2014 

01.10.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 2 533/А-2014 

01.10.2014 

Про удосконалення роботи з наповнення офіційного веб-сайту Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 3 534/А-2014 

01.10.2014 

Про план роботи Роздільнянської районної державної адміністрації на IV квартал 2014 року   

 4 535/А-2014 

01.10.2014 

Про надання Діброву Вадиму Андрійовичу, … року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

  

 5 536/А-2014 

01.10.2014 

Про припинення функціонування прийомної сім‗ї Щур Ірини Іванівни та Щур Петра Яковича   

 6 537/А-2014 

03.10.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Горшкову Петру Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(масив №3, ділянка №50) на території Понятівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) 

  



 7 538/А-2014 

03.10.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Яценку Геннадію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Кошарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 8 539/А-2014 

03.10.2014 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди Роздільнянської 

ДЮСШ у Чемпіонаті Одеської області з волейболу пляжного серед юнаків 1998-1998 р.н. та дівчат 2000-2001 

р.н. 

  

 9 540/А-2014 

03.10.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету на придбання дитячих подарунків до Дня святого Миколая, 

Новорічних та Різдвяних свят 

  

 10 541/А-2014 

03.10.2014 

Про утворення та діяльність експертної комісії з проведення експертизи цінності документів апарату районної 

державної адміністрації 

  

 11 542/А-2014 

03.10.2014 

Про допуск посадових осіб Роздільнянської районної державної адміністрації до роботи із документами та 

виданнями із грифом "Для службового користування" 

  

 12 543/А-2014 

06.10.2014 

Про здійснення обстеження житла, визначеного для купівлі та подальшого проживання дітям сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа 

  

 13 544/А-2014 

07.10.2014 

Про внесення змін до сертифікату серії ОД № 0177147 від 05 лютого 1997 року виданого Роздільнянською 

районною державною адміністрації на ім‗я Галанюк Костянтина Миколайовича, на право на земельну частку 

(пай), яка перебувала у колективній власності КСП "Нива" на території Яковлівської сільської ради 

Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів) 

  

 14 545/А-2014 

08.10.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Кунчі Михайлу Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Виноградарської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

 15 546/А-2014 

08.10.2014 

Про списання автомобіля, який знаходиться на балансі Роздільнянської районної державної адміністрації   

 16 547/А-2014 

08.10.2014 

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі команди Роздільнянської 

ДЮСШ у VII Всеукраїнському турнірі з боротьби дзюдо, який відбудеться 15-17.10.2014 р. м.Кременчук 

  

 17 548/А-2014 

10.10.2014 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) гр. Воскобойнику Олегу Вікторовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Кошарської сільської ради (масив № 7, ділянка 104) Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 18 549/А-2014 

14.10.2014  

Про створення дорадчого органу для здійснення координації між суб‗єктами соціальної сфери із сім‗ями, які 

опинились в складних життєвих обставинах 

  

 19 550/А-2014 Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі школярів у обласній   



14.10.2014  спартакіаді учнів загальноосвітніх навчальних закладів району в І півріччі 2014-2015 н.р. 

 20 551/А-2014 

14.10.2014 

Про визначення предмету закупівлі житла для дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування   

 21 552/А-2014 

16.10.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Житнику Олександру Георгійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Новоукраїнської сільської ради (масив № 5, ділянка № 57) Роздільнянського району 

Одеської області (за межами населеного пункту) 

  

 22 553/А-2014 

20.10.2014 

Про початок опалювального сезону 2014-2015 років у населених пунктах Роздільнянського району   

 23 554/А-2014 

20.10.2014  

Про внесення змін до розпорядження голови Роздільнянської районної державної адміністрації № 381/А-2013 

від 15 серпня 2013 року 

  

 24 555/А-2014 

20.10.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету   

 25 556/А-2014 

20.10.2014 

Про припинення опіки над дитиною-сиротою Базарною Альоною Сергіївною, … року народження   

 26 557/А-2014 

20.10.2014 

Про зняття статусу дитини-сироти з Базарної Альони Сергіївни, … року народження   

 27 558/А-2014 

24.10.2014 

Щодо організації виконання пункту 2 розпорядження тимчасово виконуючого обов ‗язки голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації від 20.10.2014 року № 553/А-2014 "Про початок 

опалювального сезону 2014-2015 років у населених пунктах Роздільнянського району" 

  

 28 559/А-2014 

24.10.2014 

Про утворення та діяльність експертної комісії районної державної адміністрації   

 29 560/А-2014 

24.10.2014  

Про виділення коштів відділу освіти районної державної адміністрації для участі школярів у обласній 

спартакіаді учнів загальноосвітніх навчальних закладів району (ігрові види спорту) в 2014-2015 навчальному 

році 

  

 30 561/А-2014 

24.10.2014  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Шведі Михайлу Юзефовичу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Новоукраїнської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населеного 

пункту) 

  

 31 562/А-2014 

29.10.2014  

Про встановлення надбавки за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи працівниками 

райдержадміністрації за жовтень 2014 року 

  

 32 563/А-2014 

30.10.2014 

Про виділення коштів за рахунок субвенції з особистого бюджету   



 33 564/А-2014 

30.10.2014 

Про надання дозволу на вчинення правочину дарування квартири   

 34 565/А-2014 

30.10.2014 

Про створення комісії для обстеження всисних труб насосної станції зрошувальної системи ДП "Кучурганське"   

 35 566/А-2014 

30.10.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 36 567/А-2014 

30.10.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 37 568/А-2014 

31.10.2014 

Про виділення коштів з районного бюджету розвитку відділу освіти Роздільнянської районної державної 

адміністрації 

  

 38 569/А-2014 

31.10.2014 

Про нагородження грамотами районної державної адміністрації   

 39 570/А-2014 

31.10.2014 

Про зняття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування з Шумовської Людмили Максимівни, … року 

народження 

  

 40 571/А-2014 

31.10.2014  

Про виділення коштів освіти районної державної адміністрації для участі команди Роздільнянської ДЮСШ у 

Всеукраїнських змаганнях з боротьби дзюдо, який відбудеться 14-16.11.2014 р. м.Снігурівка, Миколаївської 

області 

  

 41 572/А-2014 

31.10.2014  

Про влаштування Восьмушкіної Карини Сергіївни, … року народження, під опіку Павленка Василя Івановича   

 


