
чугу|вськА РАйоннА двР)1{АвнА Адм|н1стРАцш{
хАРк|всько[ оБлАст|

РозпоРяджвння
.{ 9 :пла !'са ;;э4 л"с;г7 9угт!в ]{, 2/
!|ро створенпя районно| ком|с!| з
визцачення земельних д!лянок та
водпого простору на водних
об'сктах району, придатних дляорган!зац![ м!сць. масового
в!дпонинку населення на вод!
(пляпс|в)

'|дпов!дно 
до статей 6' 27, з9 3акону !кра|ни <[{ро м|сцев| деря<авн|адм1н|страц!}>' на виконання вимог постанови 1{аб|нету \{|н!стр!в }кра!нив1д 06'03.2002 $р 264 <[!ро затвердження [{орядку 'о';.у ';.ц'] масовогов|дпотинку населення на водних 

'б''.''",, наказу \4|н1стерства }кра!ни зпитань надзвинайяих ситуац|й та у справах захисту населення в!д насл|дк|в({орнобильсько| катастрофи в]д 03.12.2т5от м 272 <|1ро затвердження [|равилохорони життя лтодей на водних об.сктах 9крайи>' ,'р"""'р'"'"''' 
"\4|н!стерств! тостиц|| !кра|ни 01'02.2002 за ф 95/6383' та з мето}о визначенн'{ наводних об'сктах району м!сць масового в|дпонинку населення на вод! (пляж!в):

1' €творити районну ком|с]то з визначення земельних д!лянок та водногопростору на водних об'ектах району, г{ридатних д.гтя орган|зац!| м|сць масовогов|дпонинку населення навод1 (пляж!в), !'.^',.рд''и !т склад (додаеться).
2. Районн]й ком]с|| до 1 нервня 2013 року розглянути питан1]'{ щодоможливост! створення на прибережних захисних смугах водних об,ект]в районум!сць масового в]дпочинку населення на вод! (пля:к!в). 3а результатами роботискласти акт з доданням до нього картосхем земельних д!лянок з прилеглимводним простором придатних для орган|зац!| м1сць масового в1длонинку

населення на вод! (пля:к|в).

заступника голови районно| державно|
в!дпов|дальним за введення в експлуатац|то
об'ектах району м|сць масового в|дпонинку

4. Бизнати таким' що втратило нинн|сть, розпоряд)кення голови районно|державно| адм|н!страц.!| в1д 05.04.2011 м 248 <[{ро визнанення земельт{их
д1лянок та водного простору на водних об'ектах району, щидат|1их дляорган1зац!| (створення) м|сць масового в|дпотинку населення на вод!, пляж!в>>.

3. [{ризнанити пер11]ого
адм|н|страц1| Барже!нова }Ф.(.
визначених ком|с]ето на водних
населення на вод! (пляж|в).

|олова районно[ дерэкавно|
адм!н!страц!|

5. 1{онтроль за виконанням розпорядження за собото.

в.в. лоБойчвнко



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районно| деря<авно| адм1н|страц||

"// гигу'1сс' ;: /7 :::у, с' !{р //!

склАд
ком1с!| 3 визначення 3емельних д|лянок та водного простору

на водних об'ектах району, придатних для орган!зац1| м!сць масового
в!дпояинку населення на вод| (пляэк!в)

|олова ком!с!|
1. вАРжвтнов пертпий заступник голови районнот державно|

1Фр|й (остянтинович адм|н|сщац1|

€екретар ком!с!!
2. кРивонос зав|дуван сектору цив1льного захисту районно|

Балер!й Б|кторовин державно| адм!н|страц||

' ({лени ком!с![:
з' володько начальник в!лл|лу )китлово-комунального

{рина Басил!вна господарства та бул|внит]тва районно| державно|
адм|н|страц||

4. кАРпов начштьник {угутвського районного в]дд|лу
Андр|й |ванович [оловного управл1ння ,{ер>кавно| слу>кби 9кра|ни

з надзвичайних ситуац|й у )(арк|вськ|й област]
(за згодото)

5. мо1{АховА нач'ш{ьник торидичного в!дд!лу апарату районно|
0лена Флег]вна державно| адм!н]страц]|

6' Рют1н начапьник управл|ння ,{ержземагентства у
\4ихайло 8ячеславович 9угу|вському район| {арк1всько| област1

(за згодото)
7. стАРусьов зав|дуван сектору м|стобуАування | арх1тектури

[{етро )1еон|довии районно| дерясавно| адм1н|сщац|!, головний
арх1тектор району

1{ер!вник апарату районно|
дерэкавно| адм1н!страц!|
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