
!гугу[вськА рдйоннд дшР[ивнА Адм|н1стРАц1я
хАРк|всько[ оь.лпдстп

Ро3поРяд)кшння
9угу!в хр !?{

|1ро затверд'(ення нового с|с'!аду
ком!с1! з визначення перел!ку
с1льськогосподарських п!дприсмств,
як! ма!оть право на виплату
компенсац!!

8|дпов!дно до статей 6, 39 3акону !кра!ни <|{ро м|оцев| дер>кавн|
адм!н!сщац!]) та ||оло:кення про ком!с1] з визначенн'{ перел1ку

с|льськогосподарських п|дприемств, як1 матоть право на виплац компенсац||,
затверд)кеного розпорядженн'тм голови районно! дер>кавно! адм!н|сщац]!
в|д |2.05.2009 ]'{р 297 :

1.3атверАити новий оклад ком|с|! з визначення перел|ку
с|льоькогосподарських п1дприемств, як| матоть право на виплату компеноац|!
(додаеться).

2.3изнати такими' що втратили чинн!оть: пункг 1 розпоряд}кення голови

районно! державно| адм|н|сщац|| в|д 12.05.2009 ]'{р 297 <||ро створення ком!с!! з
визначення перел1ку с|льськогосподарських п|дприемств, як! матоть пр{}во на
виг:л{ч компеноац|!)> у настин| затвердження !:'складу; розпорядження голови

районно{ державно! адм|н|ощац1| в!д 03.11.2010 ]тгд 951 <<|1ро внесення зм1н до
складу ком!о!] з в[1значення перел|ч с|льоькогосподарських п|дприемств, як|
ма]оть право на виплац компенсац1|>; розпорядженн'{ голови районно!
дер:кавно! адм|н|страц!] в|д02'|2.2010 ]тгр 1033 <[|ро внесення зм|н до ком|с|! з

визначенн'| перел|ч о|льоькогосподарських п|дприемотв, як| матоть право на
виплац компенсац|!>> та розпоряджен}1'1 голови районно! державно|
адм!н1страц|! в]д05.12.20|2 ]:гр 1150 <<|!ро внесення зм|н до ком|о1! з визначення
перел|ку с|льськогосподарських п|дприсмств, як| матоть право на виплац
компенсац11).

[1ер:шпй заступ[|ик голови
райоппо! дерясавно[ адм!н!страц!| |о.к. вАР)кв[нов



зАтввРджвно

Розпоряд:кення голови

районнот державчот адм| н1сщаш||
//,///-'7/-/"? ё'/'/2/ц !'{у !/6

/"

склАд
ком!с1| з визначення перел!ку с!льськогосподарських п!дприемств, як!

ма|оть право на виплац/ компенсац!!

1. гулАй
8асиль Флекс1йович

2. 1]Ав.]шнко
1амара 8!ктор|вна

3. БлудовА
./1|лй йикола{вна

БуРвй{о
[етяна 1!1икола]вна

воРон1ок
йакоим 1ванович

нач.|льник в|дд|.ту виробництва 1 ринк1в
продукц|| рослинництва' !нженерно-
техн|чного та 1оридичного забезпечення

управл!ння ащопромислового розвитц
районно{ дер)кавнот адм1н1ощац|| голова
ком|с!]

нач€1льник в!дд!ту виробництва
продукц11 тваринництва
ащопромислового Розвитку
деРжавнот адм|н1ощац!|, головний
заступник голови ком1с|]

1 ринк1в
управл1нн,{

районнот
бухгалтер,

4.

5.

головнии опец1€1л1ст_торист в1дд1лу
виробництва | ринк|в продукц!| роолинництва,
|юкенерно_техн|чного та торидичного
забезпечення управл!нн'! ащопромислового
розвитку районно| державно! адм!н|страц|!,
секретаР ком1с1т

нача.]1ьник ф|нансового управл!ння районно!
дерхавнот адм1н|ощац|]

начапьник в!дд1лу ооц|ально-економ|чного

Розвитч управл1нн,{ агропромиолового

розвитц районнот державнот адм1н|страц1|



7.

кАл|БвРдА
[алина .[!еон|д|вна

сидоРов
€вген 8олодимирович

(ер!вник апарату районно[
дерясавно[ адм!н!страц!'{

Блулова2 34 42

2

засцпник нача.'тьника {уц|всько|
м!жрайонно! державно{ ф|наноово| |нспекц1!
(за згодото)

головний деря<авний !нспектор в|дд|лу
податку на прибщок, м|сцевих, ресурот{их'
рентних та неподаткових платеж|в управл|ння
оподаткування та контрол}о об'ект|в | операц|й
9уц|всько! об'еднано! податково! |нспекц|!
[оловного управл|ння !у1|ндоход1в у
[арк1вськ!й област| (за згодото)

ч

!.|о. ковтун


