
чугуьськА РАйоннА двРжАвнА Адм!н1стРАцш[
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРядя{вння

чуц!в !{у 16'!

11ро затверл:кенця нового складу

районно! ком!с!1 з пптань обсте;кення
поле}ахисних сму! _|а л!сових
насадж(ень л!согосполарських 1г!ль
району

Б|дпов|дно до статей 6' 39 3акону }кра!ни <|{ро м1сцев! державн|

адм|н|страц|!> та !]оложення [ро районну ком|с1то з питань оботеження

.,''"''"й""'.* смуг та л!сових насаджень л!согосподарських уг1дь району
затвердженого розпоряд)1(енням голови районно] дер)кавнот адм|н!сщац1]

в|д 30.05.2011 ф 3 87:

1. 3атверлити новий ск'1ад районно! ком|с|| з питань обсте>кення

полезахисни\ см) ! та л1сових насаджень л!согосполарських 1т!дь

району (додасться).
2. 8изнати таким, що вщатило нинн|сть, Розпорядження голови районно!

дер;кавно! адм!н|отрац]] в|д 30.05.2011 }:гэ 387 <|{ро створення районно! ком1с!] з

питань обстехення ]1олезахисних смуг та л1сових насадженъ л|согосподароьких

уг!дь району), в часгин| ]атверлженн,{ склащ районно| коу|с!1 з пи:ань

обстеження по',1езахионих смуг та л!сових насад)кень л|согосподарських уггдь

район у.
3. 1{онтропь за виконанням розпоряд)кення запи]па1о за сооого'

!!ер:пий заступник голови
районно! дер:кавно! адм!н!страц1| вАР1кв|нов



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови

районно] державно! адм!н|страц|!
?7-./'?'/.' 2/22,9|,/ х9 3 6!

склАд
районно! копг1с1! 3 питань обсте;кення полезахисних смуг та л!сових

насад:кень л|согосподарських уг!дь району

2.

1.

4.

вАРжвтнов
}0р|й 1{остянтиновин

гулАи
Басиль Флекс|йович

пономАРьов
8олодимир €ерг|йовин

володько
1рина Басил|вна

пер:пий засцпник гопови

маиотер
району

раионно1

5. 3АгоРвцькии

7.

Роман Борисовит

6. они1цвнко
}0р|й васильович

Рижвнко
8олодимир \4ихайловття

державно1 адм1н1страц1!' голова ком1с11

начальник в1дд1лу виро0ництва 1 ринк1в
лролукш!| росли нниш !ва та !нженерно-
техн!чного та 1оридичного забезпечення

управл|нття агропромиспового розвитку
районнот лер:кавно[ алм!н!с;раш!!.
заотупник голови ком1с!!

головний спец|ал1ст в|дд1лу

!нфрас':р1к;ри районнот лер;кавно|
адм|н|страц|!, секретар ком|о||

начаш1ьник в|дд{лу :китлово-комунального
господарства':а бул!вниш;ва районно|
державно1 адм1н]страц1!

головний |юкенер 9угу{вського району
електри!1них мере;к А1( <{арк|вобленерго>>
( за згодото)

нача_'1ьник в1д!1лу |нфраотрукт1ри

раионно1 дер)кавно! адм1н1стац]]

|арк!вського високовольгного
е]1ектричнгх

А1{ <{арк1вобленерго> (за згодото)
мерех



2

засцпник начапьника в|дд1лу деря(авногосвмвР'янов
Флександр \4иколайовин

3аступник кер|вника апарату,
начдльцик орган!зац1йного
вйл!л1 апарату ра йонно|
дер;кавно| адм!н!страц||

8.

пономарьов 62 706

земельного кадастру управл1нт{]{

[ер;кземагентства у 9уц!вському район|
)(арк|всько| област| (за згодо:о)

-41, н.п. {штРиФАновА


