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[1ро утворення
групи 3 питань
ефективного
3емель' запоб1гання пору!ценням
земельного 3аконодавства т^ з

роз'яснговально! роботи щодо
земельно[ реформи

Б|дпов|дно до статей 6, |6, з9 3акону !кра|ни .[-1ро м|сцев| дер)кавн1
адм|н|страц!]> та на виконання п. 3.|, з.2 розпорядх{ення голови {,арк|всько|
обласно| дерх{авно| адм|н!страц|| в1д 27 щудня 2012 року .}ч[р 757, з мето}о
забезпечення узгодженого зд|йснення заход|в | овоечасного та ефективного
вир|тшення питань щодо рац|онального використання земельних ресурс!в,
забезпечення н€!]_{е)кного контрол1о за використанням та охороно}о 3емель'

реал|зац|| дер>кавно] пол|тики у сфер| земельних в|дносин, забезпечення
зб1льшленн'{ надход>т(ень до бтодх<ет|в ус|х р|вн!в ллати за земл}о та запоб!гання
пору1шенням 3емельного законодавства:

1. }творити районту робоиу щупу з питань рац!онального та ефективного
використання земель' запоб|гання пору1пенням земельного законодавства та з
роз'яснтовально| роботи щодо земельно| реформи (д-| - районна робона група)
та з атвер дити !1 персо н альний скл ад (додаеться).

2. Районн|й робон|й щуп|:
2.1. 3д|йснтовати заходи щодо проведення уповновах{еними органами

перев1рок стану дотримання вимог чинного законодавства з питань:
в|дну>кення та використання земель за[7асу та земель дер}кавного

резервного фонду;
надання }оридичним та ф|зинним особам 3емельних д|лянок для ведення

водного господарства 1 |ндив|дуального дачного буд|вништва;
освоення земельних д|лянок та використанн'[ !х за ц!льовим призначенням,

урахову}очи порядок розм|щення на земельних д|лянках об'скт|в буд|вництва та
встановлення факт|в самов!льного буд|вништва;

дощимання землекорисцвачами умов договор|в оренди земл! щодо
розм|ру та своечасного зд|йснення орендно| плати, |нтших вимог земельного
законодавства на територ|| району.
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2.2 Б>кивати заходи щодо в|дтшкодування збитк1в, запод|яних у результат|
пору1пення вимог земельного законодавства, поновлення пору1пених прав
3емлекористуван|в.

3. Бизнати такими' що втратутли чинн|сть, розпоряд)кення голови районно?
державно| адм|н|страц||:

в|д 9 серпня 20|0 року ]\ъ 713 <|{ро створення районно| робоно| групи з

питань рац|онального та ефективного використання земель та запоб|гання
пору1пенням земельного законодавства);

в|д 15 лтотого 2011 року ]\ъ 112 .|{ро внесення зм|н до складу районно|
робоно| групи з питань рац1онального та ефективного використаъ:,т1я земель та
запоб|гання пору1пенням земельного законодавства);

в|д 6 червня 20\\ року м з97 <|{ро внесення зм|н до складу районно|
робоно| щупи з питань рац|онального та ефективного використання земель та
запоб|гання пору1пенням земельного законодавства);

в\д 25 серпня 2010 року ]\ъ 745 <|[ро внесення зм|н до складу районно|
робоно| щупи з питань рац|онального та ефективного використання земель та
запоб|гання пору11]енням земельного законодавства)>;

в|д 29 вересня 20\\ року ]ч1'р 700 *|{ро внесення зм|н до персонального
складу районно| робоно| щупи з питан}, рац|онального та ефективного
використання земель та запоб1гання пору1шенням земельного 3аконодавства).

4. (онтроль 3а виконанням розпоряд}кеннязалитла!о за собото.

| олова районно| держсавно[
адм!н1страц1| в.в. лоБоичш,нко



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н|сщац1|
у{р 7'/

лоБои1{внко
Болодимир Басильович

пвРвРвА
1ван 1!1икитович

Р1от1н
Р[ихайло Бячеславович

гРудвнков
Флександр .{митровин

гРу111кА
Б|тал1й Флександрович

3АховАсв
Роман 1!1иколайович
кулв1шовА
1етяна Болодимир1вна
монАховА
Флена Флег|вна
м'1сн1ков
Артем Анатол1йович

пвРсонАльнии склАд
районно| робоно| групи з питань рац!онального та ефективного

використання земель' запоб|гання пору!шенням 3емельного 3аконодавства
та роз'яснк)вально[ роботи щодо земельно| реформи

|олова районно[ робоно! групи

- голова районно| дер}кавно| адм|н|страц!|

3аступник голови районно[ робояо| групи

-заступник голови районно| дер>кавно|
адм1н|страц||

€екретар районно[ робоно[ групи

_ нач€ш1ьник управл1ння .{ерх<земагенства у
)(арк1всько| област!9угу|вському раион1

(за згодото);
9лени районно[ робоно! групи:

нач.ш1ьник в|дд|лу водних ресурс|в
)(арк|вського м|жрайонного управл1ння водного
господарства (за згодото);

- головний спец1ал|ст 9угу|вського м}крайонного

управл|ння .{ер>ксанеп|демслужби }кра|ни ь
)(арк|вськ1й област1 (за згодото);

- стар1ший оперуповновая{ений в|дд1лу }€Б9 в

м. {угуев| )(арк|всько? област1 (за згодото);
_ нач€ш1ьник в1дд1лу культури | туризму районно|
дерх{авно| адм|н1страц||;
_ зав1дувач }оридичного сектору аларату

районно| державно| адм|н|страц1|;

- нача.т1ьник сектору [ерх<авно] слу>к6и боротьби
з економ1чното злочинн|стто 9угу]вського району
Рв гумвс 9кра|ни в {арк|вськ1й област|
(за згодото);



нАтАРовА
Р1аргарита 1!1ихайл|вна

РАло
Болодимир 1вановин
сл}осАРь
Флександр Флександрович

стАРусьов
|!етро -[[еон1дович

(ер1вник апарату районно|
дер?|(авно! адм!н1страц1[
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- зав!дувач сектору м|сцевих ресурсних, рентних
та неподаткових плате>к|в, в|дд|лу оподаткування
}оридичних ос1б 9уц|всько| податково| |нспекц||
(за згодото);

нач€!)-1ьник управл|ння ащопромислового
ро3витку районно| дер)кавно| адм|н1сщац||;

головний спец|ал|ст в|дд|лу оперативного
контрол}о за дощиманням вимог земельного
законодавства 9правл|ння 3 конщол}о за
виконанням та охороно}о земель (за згодото);
_ нач€!.'!ьник в|дд1лу м|стобудування | арх1тектури

управл|ння ро3витку |нфраструктури районно|
дер)кавно] адм|н|страц||, головний арх|тектор

району.

!.}о. ковтун


