
!пту|вськА РАйоннА дшРжАвнА Адмш|стРА|ця

хАРк1всько! оБлАст|
Р оз п оРяджв ння

{угу!'в м /?''/

[1ро затвердлсеппя нового складу
районно1 ком!с!! з визначепня
||ерел!щ/ сш|ьськогосподарських
пцпри€метв' що претецдук)ть ||а
одеря(апця компенсац!1 на проведення
х1м!нно! мел!орац!! грунт!в

8|дпов!дно до статей 6' 2|' з9 3акону }ща!ни <|{ро м|сцев1 дертсавн!
адм|н1сщац[}>, |{оло:кення про ком[с|ю з г|роведення конкурсного в[дбору
с1льськогосподарських п1дприемств на право отриман!{-'{ ко:пт1в обласного
о!оджец' що надходять у порядку в1д1ппкодР{|ння втрат с1льськогосподарського
| л!согосподарського виробництва, 3атверд]кеного нак!вом [оловного
управл[нття ащопромислового розвитку {арк1всько| обласно] дер:кавно!
адм|н1страц1| в1д 18.10.2011 }.[о 65, врахов1тони розпоряджен|т:{ голови районно!
державно! адм!н1сщац1| в1д 24.12.20|2 !т|э 1219 <|1ро сщукц?у !{уч!всько!

районно! дерл<авно! адм!н|сщац!!> та у зв'язч з кадровими зм|нами:
1.3атвердити новий склад районнот ком|с1] з визначення перел|ц

с1льськогооподарських п|дщ:иемств' що претенд),}оть на одержан|{'{ компенсац1|
на проведення х|м!яно! мел1орац[! щунт1в (додаетьоя).

2' 3изначити таким' цо втратив чинн|сть тункт 1 розпоряд)1(ен|{'] голови
районнот державно! адм!н1сщац1! втд28.10'201\ !'$772 <[|ро створення районно?
ком!с1] з визначення перел|ч с!льськогоспоАарських п1лприсмств' що
претенду|оть на одерхан}{'{ компенсац!! на проведен}{'{ х|м1нно1 мел|орац||

щунт|в>> у настин| затвердх<ення ск-гтаду.

!1ер:пий засцгппик голови
районно! дер'кавно[ адм!н|страц|1 вАРт{ш!;нов
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п!дприсмств, що прете||дук)ть на одер2кання компенсац|! ва проведення

х!м1нно| мел!орац!! трунт|в

2.

1.

).

5.

6.

4.

ковА-'ъ!|}'к
8ерон|ка [еннад|Бна

гулАй
Басиль 0лекс1йович

БлудовА
.[1й|я йикола']вна

БуРв&о
1етяна йикола!вна

кАл!БвРдА
[аттина .]1еонй1вна

Р1опн
михайло вячеславович

застдник голови районно! дерл<авно1
адм1н1сщац1|, голова ком1с1!

начальник в1дд!.ц виробништва ! ринк|в
пролукц!| рослинництва, | н;кенерно-техн1иного
та |оридичного забезпечення управт:|ння
ащопромиолового розвитку районно!
державно| адм1н1сщац!], засц/пник голови
ком1с1|

головний спец!ал1ст _ юрист в'дд|лу
виробништва | ринк!в прол1кл|{ рослинништва,
|нженерно-техн1нного та |оридичного
забезпеченття управп|ння ащопромислового

розвитку районно| дер:кавно! адм1н[сщац1т,

секретар ком!с|]

начальник ф|нансового управл|нття районно]
державнот адм|н|сщац|т

заступник навальника !1уц!всько! м|жрайонно{

державно! ф!нансово! |нспекц[| (за згодото)

нач.шьник управл|ння .(ержземагентства у
{уц!вському район| {арк!всько| обласй
(за згодото)

нач:1пьник управл1ння отатистики
1{уц!вському район1 (за 

'годо!о)

7. свмвРик
Фльга ]ван1вна

(ер!вник апарату районно!
дертсавно1 адм!п|страц|!
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