
чугу!вськА

|1ро затверлтсення нового складу

районно1 ком!с!1 щодо впзначецня
суб'скт!в господарк)вання для

РАйон|{А двР)кАвнА Адм|н|стРАц!я

хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРядж['ння

9уц!в м 
'/г

виплати компенсац!! на розвиток
виноградарства' сад1вництва !

хмеляРства

81дпов|дно до статей 6, 39 3акону !ща!ни к|!ро м|сцев| дер;кацн1 '

адм|н|сщац|!>, |{оложення про районну ком|с|то щодо визначення суб'ект|в

гооподарк)вання для ви{1]1ати компеноац1| на розвиток винофадарства'

сад|'ниц'"а ! хмелярства, затвеРдженого розпоряд)кен11ям голови районнот

.й"'"'т адм1н|отрй|т в!д 03.10.2012 !хгэ 883 <г1ро створення районно'| ко}4!ст

щ6д' ."','.'"",я суб'ект1в 
. 
господар}овання для вил!|ыти компенсад11 на

розвиток винощадарства' оад1вництва ! хмелщотво> та у зв'язку з кадровими

зм|нами:
1. 3атверАити новий склад районно! ком|с|] щодо визначення суб'ект|в

господар!ованн'1 для виплати компеноац|| на розвиток винощадарства'

сад|вництва | хмелярства (додасться).
2. виз'1ати таким! що вщатив нинн|сть пункт 1 розпоряд)кення голови

районнот дер)кавнот адм1н!сщац1| вй 19'05'2014 '}'[я 235 <|1ро затвердженн'1

"''''' "-йу районно! ком1с|! щодо визначення суб'ект|в господФтовання для

ви|1]1ати компенсац|! на розвиток вин ства, сад1вництва хмелярства).

|1ерпппй заступнпк головп

районно! дерхсавно! адм!н1страш|! вАРжв|нов

/! а;а/ц'ауу&/',



зАтввРджвно

Розпорялження голови
оайонно| дер;кавно] аду! н !страц!]

/! яц,/'//" /}|'222/х9 ,'ё2!'

склАд

2.

з.

1_

5.

6.

1.

воРон1ок
\4аксим 1ванович

4. Б\?вико

районно! ком!с!| щодо визначенпя суб'скт!в господарк)вання для
виплат|{ компенсац|1 на ро3виток виноградарства' сад!вцицтва 1

хмелярства

вАРжвтнов перш.тий засцпник голови районно|
лер>кавно{ алм|н !с': раш!|. голова ком|с!{

]ас'|упник начальника. нанальник в!лл!щ
виробништва ! ринк!в лролукш!|

рослинництва' !нженерно-техн|яного та
!ориди чного забезпеченгш управл!н ня

ащопромислового розвитку районно|
дер;кавно! адм1н|страц||, заступник
голови ком|с!1

}0р|й 1{остянтиновин

нач.шьник в1дд1лу соц1а.'1ьно-

економ|чного розвитку управл!ння
агропромислового розвитку районно!
лержа вно1 алм !н !стра ш!!. секретар ком|с||

нача]1ьник ф!нансового управл|ння
1етяна йикола]вна

золотоРьов
йихайло 1лл|ч

гулАй
Басиль Флекс!йович

кАл1БвРдА
[алина .!1еон|д1вна

кРив|ту{1
Флександр йиколайович

районно| дертсавнот адм1н'сщац[!

голова правл!ння €( <Б!тязь>, голова
91г11всько| районно[ орган!заш!|

роботолавш1в агропромислового
комплексу (за згодото)

заступник нача_|1ьника чуц!ъськот
м!жрайонно| державнот ф!нансово{
|нспекц111за згодою)

директор т,{в а/ф <<[ракове>, деггщат

районно! ради, голова пост]йно| ком[о1! з

ли]аяь А]1к, земельних в!дносин.
викорис]ання природних ресрс1в.
охорони навколи11]нього середовища (за

згодою)



8. Ртот1н начальник управл|ння ,{ерх<земагентства
йихайло 8ячеславович у {угу!вському район1 [арк|всько!

област1 (за зголото)

9. 1оно!т!вв головний спе:.1!ал!ст *ориличного сектору

,{мищо Анатол1йовин апарату ... районно! державно]
адм!н1страц11

пч

[(ер|внпк апарату районно!
дер:кавно! адм!п1страц!1

ворон]ок 2 з4 42

!.|о. ковтун


