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|!ро створення ком!с!! для розгляду
зверне}!ня 1цодо забруднення
навколи1пнього природного середови1ца на
територ![ 1|ечепл|зько| селищно| ради
9угу|вського району )(арк|всько[ област1

(ерутонись статтями 6, з9, 4| 3акону !кра|ни .|{ро м|сцев! дер>кавн1

адм1н|страц||>, 3аконом !кра?ни <[{ро звернення громадян)>'

3аконом !кра|ни .[1ро охорону навколи|пнього природного середови1!0)),

}казом |{резидента }кра|ни в|д 07 '02.2008 м |0912008 .|{ро пер1почергов|

заходи щодо забезпечення реал|зац[| та гарантування конституц|йного права на
звернення до орган|в дер>кавно| влади та орган|в м|сцевого самоврядування)>, з

мето}о реал1зац|| дер>кавно| пол|тики у сферах використання 1 охорони земель
та родгоиост| грунт1в земель с|льськогосподарського при3начення та
забезпечення еколог|чно| безпеки, запоб1гання | л1кв1дац|] негативного впливу
господарсько] та 1т:гпо] д]яльност1 на навколи1пне природне середовище
{угу|вського району:

1. €творити ком1с|то для розгляду звернення щодо забрулнення
навколи1шнього природного середовища на територ1| [{енен|зько| селищно| ради
9угу|вського району )(арк1всько? област1 (дал| _ ком|с1я) та затвеРАити ]/ склад
(додасться).

2. (ом1с||:

2.1.[!ровести обсте>кення
перев!рки довод|в' викладених
законодавства.

2.2. 3а результатами роботи ком1с1| п|дготувати допов|дну записку та
г{роскт в1дпов!д| заявниц1.

2'з. 1нформувати голову районно| дер)кавно| адм|н|страц|| через в1дд|л

забезпече1{ня доступу до публ|нно| 1нформац1| та розгляду звернень громадян
апарату районно| дер)кавно| адм|н!страц1|.

3. 1{онтроль за виконанням розпорядх(енн я зали|ла[о за собото.
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Ёа.тальник в|дд!лу економ[ки та
агропром1!слового розвитку .

ра г}о гп тпо| дернса вно| адм !н!стра ц1[

пергпий заступник голови районно| дерх<авно|
адм1н|страц1|' голова ком1с||

заступник голови районно| дерэкавно|
адм1н|страц|?, заступник голови ком|с||

начальник в1дд1лу економ1ки та
агропромислового розвитку районно? дерх<авно|
адм1н|страц||, секретар ком1с||

начальник |{ечен|зького в1дд|лу [оловного
управл1ння {ержпродспо)кивслужби в

{арк1вськ1й област1 (за згодого)

головний спец|ал|ст в|дд|лу захисту довк|лля та
природокористування районно| дерх<авно|
адм |н 1страш!|

заступник начальника 9угу?вського районного
управл1ння пол|ц|] [оловного управл|ння
Ёац|онально] пол1ц1| в )(арк|вськ|й област|
(за згодого)
пров|дний спец!ал|ст в|дд|лу економ|ки та
агропромислового розвитку районно| дер>кавно|
адм1н|страц1|

начальник в!дд|лу правового забезпечегтня
апарату районно| деря{авно| адм|н|страц1|

[етяна щАчАловА
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