
чугу|вськА РАионнА двРжАвнА Адм|н|стРАцш{
хАРк|всько[ оБлАст1

РозпоРядх{шння

в|д 1{угу|в ]ф 1ъ]"

11ро затвердж(ення нового складу районно|
робоно[ групи 3 питань рац|онального та
ефективного використання 3еп{ель'
запоб!гання пору|||енням земельного
законодавства та роз,яснповально| роботи
щодо земельно[ реформи

Б|дпов|дно до статей 6, з9 3акону !кра!ни <|[ро м|сцев| дерх<авн!
адм|н|страц||> та у зв'язку 3 кадровими зм|нами до розпорядх{ення голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| в|д 26.05.202| ]\ъ |25 <|{ро затверд)кення
|{оложення про районну робочу групу з питань рац|онального та ефективного
використання земель' запоб|гання пору1шенням земельного законодавства та

роз'яснтовально| роботи щодо земельно| реформи та у1 нового складу), внести
так| зм|ни:

1. 3атвердиту1новйй склад районно| робоно| щупи з питань рац|онального
та ефективного використання земель, запоб|гання пору1шенням земельного
законодавства та роз'ясн}ов€ш1ьно| роботи щодо земельно| реформи (Аодасться).

2. Бизнати такими. що втратили чинн|сть, розпорядження голови районно|
дерх{авно| адм|н|страц|! в|д 1.4.07.2021 ]\ъ 1,95 <|{ро внесення зм|н до
розпорядт{ення голови районно| державно| адм|н|отрац|| в|д26.05.202| ]\9 125)
та пункт 2 розпорядження голови районно| державно] адм1н|страц|| в|д
26.05.2021 ]чгр 125 *|{р' затвердх{ення |{оло>кення про районну робочу групу з

земельно| реформи та {] нового складу).

питань рац1он€ш1ьного та
пору1шенням земельного

використання земель, запоб|гання
та роз'яснтовально] роботи щодо

ефективного
законодавства

|олова районно[ держсавно|
адм!н|страц1[ |гор волков



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| дер)кавно| адм|н1страц||

склАд
районно[ робоно| групи з питань рац!онального та ефективного

використання 3еш[ель' запоб!гання пору!шенням земельного законодавства
та роз'яснк)вально[ роботи щодо земельно! реформи

ко3л!т1н
!{остянтин Болодимирович

скушчвнко
[ван 19р|йович

кАчАловА
1етяна [еннад1?вна

дуь{Асв
€ерг|й Бадимовии

кон1щвв
€ерг1й €ерг|йовии

л1тв1новА
Фксана €ерг||вна

подвисо1фкш7
Андр|й 1ванович

шввчвнко
йихайло }Фр|йовин

мА3г{'к
)1тодмила Анатол||вна

пертпий заотупник голови районно| дер>кавно|
адм|н|страц||, голова районно| робоно| щупи

нач€!_г{ьник в|дд|лу правового забезпечення
аларату районно| деря{авно] адм|н|сщац||,
заступник голови районно| робоно| групи

нач€|"льник в1дд1лу економ|ки та
агропромислового розвитку раионно1 державно1
адм!н|страц1|, секретар районно| робоно| групи

головний спец|а-гт|ст правового забезпечення
апарату районно| дер}кавно| адм|н|страц||

головний спец|ал|ст в1дд1лу захисту довк1лля та
природокористування
адм|н|страц||

районно| деря{авно1

нач€|-пьник в|дд|лу ф|нанс|в районно| дерхсавно|
адм|н|страц||

начаг{ьник в1дд1лу захисту довк1лля та
природокористування районно| дерх<авно|
адм|н|страц||

заступник начашьника в!дд|лу захисту довк|лля та
природокористування районно| деря<авно|
адм|н]страц||

нач€ш1ьник 9угу|вського в|дд|лу податк|в | збор|в
з ф|зинних ос|б та проведення камер€шьних
перев|рок [оловного управл|ння !ерх<авно|
податково| олух<би у
(за згодото)

{арк|вськ|й област|



яРвмвнко
9леко|й Андр|йовин

Ёачальник в!дд|лу економ!ки та
агропромислового ро3витку
районно[ дер}[(авно[ адшп!н!страц!!

головний деря<авний рев!зор_|нсг|ектор
9угу|вського в|дд!лу податк|в | збор|в з ф|зииних
ос1б та проведення камер€|"льних перев|рок
|оловного управл|ння .{ерхсавно| податково|
олу>к6и у [арк|вськ|й област| (за згодото).

[етяна кАчАловА


