
чугу!вськА РАйоннА шР){{АвнА Ад}1!н1стРАц1я

хАРк|вськот оБлАст1
Р оз по Ряд)квння

чут1ъ ж 1',"

[|ро затверА;кенця нового складу
районно! ком|с!! цдодо в||значевня
суб'екг!в господарк)вання для
впплати компецсац!! на розвпток
виноградарства. сад1вництва !

хме.,|ярства

81дпов|дно до статей 6,39 3акону 9кра!'тти <|1ро м|сцев[ державя!
адм|н|ощац|!>, |{оложення про районну ком1с|:о щодо визначе|{т'{ суб'ект|в
господар|ованн'{ д;ц виплати компенсац1] на розвиток винощадаротва,
сад[вницгва ! хмелярства, затвердженого розпорядженням голови районно!
державно! адм|н|страц|! в|д 03.10.2012 )'1! 883 <|{ро створення районво!
ком]с|| щодо визначення суб'скт1в господар}ован}1я д;1я ви!1лати компенсац1|
на розвиток винофадарства' сад!вништва 1 хллелярствая та у зв'язку з
кадровими зм|нами:

1. 3атвердити новий склад районно| ком1с|! щодо визначенн]1 суб'ект1в
гооподарюв:1нн'1 д.'1:| виплати компеясац!! на розвиток винотадарства'
сад1вництва | хмелщства (додаеться).

2, Бизнатц такими' що вщатило чинн|сть: тункг 2 розпорядхення
голови рйонно! державно! адм|н1срац1! в1д 03.10.2012 }хго 883 <|{ро

ствоРення райоттно| ком1с|! цодо визначення суб'ект1в господар}ован!{,{ д']1'1

виплати компенсаш|| на розвиток винощадарства. сад|вництва | хлле,тярства>,

та розпоряджен}'{ голови районно| державно! адм|н|сщац|| втд 30.07.20!3
}'|э 236 <|1ро внесен|{'{ зм1н до склад: районно| ком1с1] щодо визначенн-,1

суб'ект1в господар!овант{'{ д:|'| виплати компенсац|] на розвиток
винощадарства' сад1вництва 1 хме.]!,{рстваР.

[|ерпший засцгпнпк голови
райопно! дерясавно| адм!н!страц!! . вАРт{в!нов



3АтввРджвно
Розпорядт<ення голови
рйонно| державно| алм! н!страш: :

//-щ4ц/2црчхо ,/3!-

склАд
районно! ком!с|1 ш{одо в1|3!|ачення суб'скг!в господар[овання для в[!плат!!

компенсац!! на розвиток виноградарства, сад!вництва ! хмелярства
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1.

5.
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7.

ковА.,ъ(гл(
8ерон!ка [еннад|!вна

гулАй
Басиль Флекс|йович

БлудовА
_}1!л!я йикола|вна

БуРвй{о
1етяна йикола'йна

3олотоРьов
йихайло ]лл!ч

кАл{БвРдА
[алина )1еон|д1вна

кРивци{
0лексатцр йиколайовип

заступник голови Районнот дерхавно|
адм1н|сщац!!, голова ком|с||

нач:шьник в|дл|.гу виробництва ! ринк|в
продукц[! рослинництва' !нт<енерно-
техн1чного та |ориди.|ного забезпечення

управл1нття агропромислового розвитку
районно| держазно! адм[н|сщац|!,
засцпник голови ком!с1!

головний спец!ал1ст горис г в!лд!лу
виро6ништва ! ринк|в щодгкц!|
рослинництва' !нэкенерно-техн!нного та
юридичного забезпечення управл|нг:я
атопРомислового розвитц район нот

державно! адм|н|сщац1|, сещетар ком|с|т

начальник ф|нансового ущавл!нгш
рйонно! дер:кавно| адм|н1сщац1!

голова профсп!лки
с!льгоспвиробник|в в

район1 (за згодото)

ро6отодавц|в
{угу{воькому

заступник начальника 9уг$всько|
м[х<рйонно{ державно| ф1нансово|
|нспекц!| (за згодото)

деп}тат раионно1 ради' голова поот1ино1
ком1с11 з питань А-т1к' земельних
в|дносин, використання природних
ресурс|в, охорони навколи!]]нього
середовища (за згодоло)



2
8. Рют]н нач:1льник управл1н|{'{ [еря<земагентства

михайло вячеславович у чуц!ъськот{у район1 {арк[воько!
област! (за згодото)

9. монАховА
Флена Флег]вна

3аступцик кер1внпка апарац/'
начальник оргап|зац!йного
вйд!лу апарац/ районно!
дерясавно! адм!н1страц!1

Блудоь^2 з4 42

начальник !оридичного в1дд1лу апарац
раионно1 державно1 адм1н1стац11

.(,' н.п. |птРиФАновА


