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чугу1вськА РАйоннА дшРт{АвнА Ад1у11н!стРАц[я

хАРк[всько| оБлАст|

РозшоРядх{пння

{уц!в ш9 {ё

11ро створення робоно! групи щодо
проведення тематично| перев!рки хоА}
виконання д0ручення голови )(арк!всько!
обласно| держсавно! адм!н!страц!!
в!д 15.05.2012 ль оь2\!3631 цлодо
забезпечення щ1льового вик0ристання
зе;![ель с1льськогосподарського 

'
призначен!|я

Б|дпов|дно до статей 6, !6,39 3акону }кра|ни <<|1ро м|сцев| дерхсавн1

адм|н|стращ|!>>, 9казу |1резидента )/кра!ни в|д 26.07 '2оо5 м п32|2о05
<<|{итання контрол}о за вик0нанням указ|в, розпорядя{ень | дорунень
|{резидента 9кра|ни}, постанови }{а6|нету й|н!стр1в }кра!ни в|д 18.05.2011

]ф 522 <|{ро затвердження йетодики шроведення оц|нки ефективност!
зд!йснення органами виконавчо{ влади контрол}о за вик0нанням зав/{ань}

визначених законами }кра!ни, шостановами Берховно| Ради }кра{ни, актами |

дорученнями |[ре3идента 9кра!ни та 1{аб!нету Р1|н|стр!в }кра!ни>' 3 мет0}о

забезцечення ратх1онального використ аъ1ня та охорони земель :

1. €твори'ги робоиу групу щодо проведення тематично? перев1рки х0ду
виконанн'1 доручення голсэви [арк|всько1 обласно| дер>кавно? адм|н1страц||

в!д |5.о5"20\2 ]ф 01-2|13{}31 щ*;до за6езпечення ц|льового вик0ристання
зе\1едь с1льськогосп0дарс1э1{Ф|'Ф пр !4значення (дагт! - робона група).

2" 3атвердити |/ персона;уьний склад (лодаеться)"
3. Робоч!й грутт|:

3.1" [{ровести 29 березня 20'\з року тематичну перев1рку 9прав;т|нртя

{ер:кземагенства у 9угЁвськ0му рат!он| [арк|всько| област? ст'осовно х0ду
вик<энання д0ручення голови {арк1всько| о6ласно!'деря{авно! адшт1н1стратд|| в|д

15"05"2012 ю 0!-21 136з\ щод0 забезпе.тення т]1льового вик0ристання земель

с1льськогосг{с'дарськФго 11ризначе}{ня.

3"2.3а резу.цьтатами проведено? перев1рки п|дготуват*т допов|дтту

зат1иску та 17ада'ти голов{ районно? д{ер)кавн0? адм|н|страц|? через сект0р

контрол}о ашарату райогтно| дер)кавнс:? адм1н|страц|| до 10 кв|тня 2$13 року.



4.1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на заступника
голови районно| дер)кавно| адм|н|страц|| ||ерерву |.й.

| олова районно| дерясавно|
адпп!н!страц1[ в.в. лоБои}|ш,нко



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

пвРвРвА
1ван 1!1икитович

гулАи
Басиль Флекс|йович

1вАновА
Флена €ерг!|вна

пвРловськА
Фльга Балер|!вна

(ер!вник апарату районно'[
дер)!{авно[ адшп1н !страц1|

|нхсенерно-техн|чного

..3щ''р'мислового

!-'

склАд

робоно[ групи щодо проведення тематично| перев1рки ходу виконання
доручення голови )(арк1всько[ обласно| дер)[(авно[ ад;уп!н1страц!|

в1д 15.05.2012 л} 01_2113б31 щодо забезпечення ц1льового використання
земель с1льськогосподарського призначення

|олова робоно[ групи

-депутат 9угу|всько| раионно1 ради, член
пост|йно| ком|с|| 9угувсько? районно| ради з

питань ащопромислового комплексу' земельних
в|дносин' викориотанъ1я природних ресурс|в,
охорони навколи1пнього середовища (за згодото)

9лени робоно! групи:

- начсш1ьник в|дд|лу виробництва | ринк|в
продукц|| рослинництва та
забезпечення у'правл|ння
районно| дер)т(авно1 адм:нтстрац11;

_ зав|дуван сектору контролто ат|Фату районно1
дер)кавно| адм|н|страц||;

головний спец|ал|ст-к)рист в!дд|лу кадрового'
бухгалтерського та }оридичного забезпечення

управл|ння ащопромислового розвитку районно|
дер)кавно| адм|н1страц||.

1.}о. ковтун


