
|1ро створенпя робоно! групи для
зд1йснення анал!зу ппоАо наявност! у
суб'елсг|в господарк)ванпя дозв|льпо-
погод'кувальцо! локументац1! у сфер!
еколог|| та природних ресурс!в

1(ер1тонись статтями 6, 21, з9 3акону !кра!ни <|1ро м[сцев| дертсавн[
адм|н|страц|!>, на виконання доруненття голови {арк|всько! облаоно] дертсавно|
адм[н|сщац1| ь1д 04.|2.2014 ]ч[р 01-16/8246 за п1дс}'мками селекторнот наради

в1д 21 листопада 2014 року з пит.!ння: "|{ро стан ощимання дозв!пьно|
докуиентац1! у сфер1 охорони навколи1|]нього природного середовица
п1дприемотвами !арк|всько| област!'', з мето!о попередх(енн.,| пору1]]ень вимог
природоохоронного законодавства на територ1! чуц]вського району,
забезпечення отимання суб'сктами господарювання дозв1льно-погоджувал ьно1

докуиентац1| у сфер! еколог[| та природних ресрс|в, зб|льтпення надходжень

в|д сплати еколойчного податку:
1. створити робону щупу дпя зд|йснення анал1зу шоло наявноот1 у

суб'скт[в господар!ованн'{ дозв1льно-погодясува:тьно! документац1| у сфер|

еколог|| та природних рес}?с!в (да][! - Робоча щупа) та затвердгги !1'

посадовий склад (додаеться).
2. Робоний щуп1:
2.1. |{роводити мон1торинг |нформац|{ щодо отриман|ш{ суб'ектами

господар|овання в|дповйно] документац1].
2.2- ш1!я ощи]\{ання !нформац1! на.лгежно! якост! зацнати до своет

д!яльност| лредставник1в орган1в м!сцевого самоврядування.
2.3. } раз| виявлення лоРушень в;кивати вс1х можливи)( заход!в для |х

л|квйац[] зг|дно з чинним законодавством'
2.4- ||ро результати роботи |нфорплувати пер!цого засцпника голови

районно! дер>кавно| адм!н|сщац1| через сектор контро.]1ю апарату районно!

чугу!вськА Районна д'гхсавнА Адм|н|стРАц1я
хАРк|всько1 оБлАст|

РозпоРядт(в,ння

чуц1ъ х, ?/а

державнот адм|н!страц[! щороку до 30 щулня.
3. 1{онтроль за виконан|{'{м залитп3то за собо:о.

!1ерппий з!сч/цник голов!!

районно! дерясавпо1 адм!н!страц|!

володько 2 з3 95

к).к. вАР)кв!нов
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Ро]поря_1'!с ! ]!] я |1)-]ов]1
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посАд()вий ск..11^д

робочот групи д-1я 3д!й!с!|ец||я анал!]у 1цод{) па'{в!|0с'[| \'с)'б'с|.г!в
господа рюва |!||я дозв1]]ьн о-п огод1{|в1!.:! } 1| о! :(ок}'п1е ||та ц !1

у сфер! еко.1о! !] га прирол||их рес! рс1в

1. [1ертпий засцг!ник голови райо!]г!от .]ер'кав1!о' .].1\|]1]]!тг'1 ]1. о'1ов'1

1тобо' о[ :рх пи.
2. 3аступник голови райо]]нот дег)к.]внп[ .1]\|!н!сгр-1 111' 'аст\'пник 1 о:1ови

р, ";, '' 'о'' |г\ пи.
3' Ё1а.та;тьгтик в!дд]лу жи1лово-кому!]а:]ьног0 1!с !1о.]арс 1 ва та о!-11вн и 1ггва

райоьно[ !со):авн('т !,.]\|! н!с ! раш ;'!'_ секге ! ]р рт'Ао ;''1 :''х . т'

4. [о'цовгтий дер'(авний |нспектор в!дд].11) п0'1!11ку 1{!1 !]Р!]б\1оы. \|!с]1ев!1\'

ресурс1{их, рег] !'}{их та не|]одаткових платеж]в {1'г1'[всько1 об'сд!!.1|1(;! 1сР;;зв]{('1

по:татково1 !ттс;;екц]1 !-оловнотю управл1гтття \4]ттд<;ход!в ; \ар;<1вськи[! с;б:гаст|

( ]! ]год01о).
5' 3ав|дуван сектору пив!льног(| захист) Районно1 зери .: вгто! а::;|т;!стра;т!'|

6.3:тв|луван сектору !'|1стобудування ; арх!тект1рт'т ра,]('нн!'[ :ср;: ':вт:о!
а.1тт!:т!страш!!'

7. 1ас т1'пник нача':1ьника управ-п1ння статис'гики 1' !тг1'|вс:'ь..'т:' Рзйо1!! 1 1а

зго:1о|{) ).

Б' |н;'кснер 3 охорони ]]авколи|1|нього црирод110го се1]е:1ов|!!цз ()б1'1с!!('!о

ко\1\'}1а.]]ь]]о]'о спец]ал|зованого п|дприспцс'гва з вико11ання ||ор\] е!';|) !ог]'{]!от

бе:пек;: (';з згсэ:к:кт).

9. 1]цча:тьтти:< ф!:;ансового управ-1111|г1я рай'тонно'|,]ер;кав;!о].1]\|111|! г'!|]!1"

10'!|а,:а.:ьтти;< :,прав;]!ння агропро]1ислового розв!]'гк\ ра}!оннс':|

;:е1;;т;авт:о: а.'т:: ]:; !с грат1]1.
'! ![..' ' . :' в: . .! !\ еБоноч!ч!!0!о р0|ви'!(\ !0''{!в.!. |':!!.''н {о1

.-1ег'+авпо! а.'1]1|1||с !)]ац!т.

]]. 1]ача-:ьг: ик в1,:т:т1;у !ттфрастрткттрг': райтонно1 ,:сР;'1(авно1 а_]\!]1]!сг}]а]11!.

]3' 11ач::_тьт:т.:т< в!.:.т].:т! птасових коппун1каш|й аптар!т1 райогтно1 _]ега :1вн(;1

а_1\] !н 1с'! |]а1п !.

14' 1]ача-:ь::гтт; в!д']1;'1у са11|тарного нагля,1у {угт1вського |!; :овнс::'с;

: п1-тав'т!ттття /{с р;т;с п г пе т г1.тс;т1';'т<б и 1 {арк|вськ!й област1 цза зголо:о).

15. ! [п,;::.;ьт;;.тк в1'т.г1:гу охорони з;1орс:в'я районтто!;1ер;кавтто! а;:т:1г:1с:рзтт|1

1 (:. 1 ]ачз':ьт; ик в]]]|-1.\' осв]т!1 районтло1 ,'1ср;т;:'твно' ад\] ]н;стра]]]1
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]7. г1ача-цьник 1':;рав-п!ння .]е1: н зе т:.тгентстла в !!: г1'[п;сько::1 район!

\:трк! :;сько! об;:с'тст| цза зго:к;го)

к-ер!в:тп;к апарату ра;1о1! |[()|

;1ср;ка в:; <;| :э:ттт1н !с'граш!|

|].1|_1ько]]]9!

!уг
|.к). |(овт} н


