
чугу!вськА РАйоннА дшшРжАвнА Адм|н!стРАц|я
хАРк!всько| оБ]!Аст|

Р озп о Ряд )к ш ння

{уц!в у" /?/

[1ро створення робоно! групи з
питань обстелсецця водних об'скг!в
райопу

8|дпов1дно до статей 6, 39 3акону }кра1ни <|{ро м|сцев| дерэкавн1
адм1н1сщац1Б, ттуткц 15 Регламенту 9уц!воько! районнот державно|
алм|н!срац!|' затвердженого розпорядженням голови районно| дер)кавнот
адер>кадм1н[сщац{1 ь|д 20 '02.20|2 !{э 141 та на виконання р1плення протоколу в1д
26.02.20141'{э 1 районно| робоно! щупи з питань рац|онального та ефекттавного
викоРистан!ш{ земе.гль, запоб|гання пору1]]енням земельного законодавства та з

роз'яснтовально| роботи щодо земельно! реформи:
1. €творити робону щупу з питань обсте;кення водних об'скт[в рйону

(да:т[ _ робона щупа).
2. 3атвердити !! пероона.'|ьний склад (лодастьоя).
3. Робон1й щуп1;
3.1. |{ровести обстехен|ш{ водних об'ект|в району.
3.2. 3а результаталли обстеэкенття водних об'ект!в скласти акти.
3.3. |[ро проведену робоц |нформувати голову районнот державно}

адм1н|сщац1] через сектор контрол1о апарац районно| дер>кавно| адм1н1срац!]
до 01 вересня 2014 року.

4. 1(онтроль за виконан!{'!м розпорядх(ення пок.]1асти на засц/пника
голови районно! дер:кавно! адм|н|стРац|т ковальчук в.г.

[1ерпший заступнпк голови
районпо! дерясавно! адм1п1страц!! !о.к. вАРт{ш!нов



3АтввРдд€но
Розпорядх<ення голови

районно| лер>кавно| алм! н|сщаш!|
/2 142/2'/ ;{? :}22 у9 //}..

склАд
робоио! групи з питань обсте:кепня воднпх об'с:сг!в райошу

1.

2.

ковАль1гук
8ерон1ка [еннад1!вна

мвд4}т|{вв
8олодимир 81кторовии

в1тР1в
8|тал1й 8олодимировия

гулАй
8асиль 0лекс|йович

кА{1л!енко
€ерг!й !вановин

засц/пник голови рйоннот дерх(авнот
адм[н[стац1!, голова робоно| щ1тли

зав|дуван секгору т{ив|льного захисц районно|
державно! адм|н1ощац|!, секретар ком|с1|

головний |нспектор 9уц|вського рйонного
в|дд!лу головного управл|ння,{ер:кавно!
слу:кби 9ща!ни з надзвичайних сицац!й в
{арк|всько| област| (за згодо*о)

начальник в!дд!лу виробништва ! ринк!в
прощкш|| рослинництва. |нженерно-техн1иного
'|а юридичного забезпечення управл|нгш
ащопромислового розвитку
державно| адм1н|сщац!|

раионно1

пров|дний спец|ат1ст в1дд!лу землеусщото,
охорони та ринку земель управл1ння
дери(земагентства у 9уц!вському рйон1
{арк!всько! облаот! (за згодо:о)

л|кар 1хтеопатолог-рад|олог 9уц'[всько|
державнот м[хсрайонно| лаборотор|!
ветиринарно] медицини (за згодо:о)

нача1ьник управ.}|1ння,{ержземагентства у
9уц!вськопту район| )(арк!всько! област1
(за згодого)

головний спец!ал|ст в|дд!;у сан|тарного
нагляду 9уц|вського м1>:срайонного управл!ння
[оловного управл1ння {ержеп1лем слухби у
{арк|вськ1й област1 (за згодото)
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6. стРвБ.1ш{нськА
8алеттгина €ерг!{вна

Рют1н
йихайло 8ячеславович

11}ш{и1ггук
1а!'сй |ван1вна

(ер!вник апарату районно!
дерясавно! адм!н1страц!1
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