
!птутвськА РАйоннА двРжАвнА Адм!п|стРАщя
хАРк|всько| оБлАст1

Р о зп оРядт{в ння

9уц1в $р 1/8

!1ро створення робочо| груп!| для
!|роведецня перев!ркп ходу впкон&ння
доручення голови &рк!всько! обласпо!
дер:кавно! адм|н!страц!! вА 28'03'2012
лъ 0!-|5/2372 за п!дсумками селекгорно!
нарадп в|д 10.02.20|2 з пштання "[|ро
створецця спец!ал|зованих районнпх
слутсб з утримапня | експлуатац!! водних
об'екг!в''

8!дпов|дно до статей 6, 16,28,39 3акону !кра|ни <|1ро м!сцев1 дерхсавн1
адм|н|страц1}>, !казу |{резидента }ща!ни в\д 26.07 '2005 !{р |132/2005
<||итання контолю ]а викон:!нн'{м указ!в' розпорялжень ! дордень
|1резидента !кра!ни>, з меток) упорядкуван}{'1 стану викориотан1!'{ водних
об'ект1в та забезпенеттгтя над|йно| екоп.туатац|! г|дротехн!нних споруд:

1. €творити робону щупу д.,б1 проведен}1я лерев1рки ходу виконання
дорг]ення голови )(арк|всько| обласно| дерх<авно| адм1н|страц1] в[д 28.03.2012
]'Ф 01..1512372 за п1дсумками селекторно{ наралл ъ|д 10.02.2012 з питання "[{ро
створення спец1а:т1зованих районних сл1тсб з ущимання ! експцатац;т водних
об'ект!в'' (дал[ _ робона щупа).

2. 3атвердити !! персональний сштад (додаеться).
3. Робон|й щуп|:
3.1. у тия<невий терм|н провести перев1рч управл|нття

ащопромислового розвитку районно{ державно| адм|н|сщац1| стосовно ходу
виконання доручення голови )(арЁвсько] обласно] державно| адм!н1сщац1|
ву'д 28.03.?012 !'{9 0|-|512з72 за п!доумками селекторнот наради в|л |0.02.2012
з питання "|[ро створення спец|шл!зованих райоттних слухб з утрим:|нн'1'
| експпуатац1! водних об'ект1в'' (лал1 _ лорунення голови )(арк1всько! облаоно]

дер>кавно| адм1н1сщацф.
3.2. |{роана.гл!зувати отан виконан1'{ доручення голови {арк|всько!

обласно] державно| адм1н|сщац[{ управтт|нттям ,{ерхсземагентства
в 9угу!вському район| {арк|всько! област|.
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3.3.3а результатами проведено! перев[рки та зд1йсненого анап!зу у
десягидеттний терм!н п|дгоцвати допов1дну запиоку та надати голов1 районно!
дер':кавно| алм!н!сраш|| через сектор контро'1!о апарац рйонно| державнот
алм1н1сщаш!|.

4. !(онтроль за виконанням розпоряд)кення пок.'1асти на засц/пника
голови районно| дерх<авно! адм|н!сщац!| 1(овальнук 8.[.

|1ер:пий заетупник голови
районно! дерэкавно1 адм!н!страц|! вАР}кв,!1нов



3АтввРд!(вно
Розпорядженття голови
оайонно! део>кавно| адм|н!стоац:1
' р|' (/}/о///' /ц/2и{, /6}

пвРсонАльн!п! склАд

робово! групи для проведення перев1рки ходу викопа|!ня доручецця голови
&рк!всько! обласно1 дерясавно! алм!н!страп|1 в1л 28.03.2012 !{р 0|-|512372

за п1дсумкамп селекгорно! нарадуц вА 10.02.2012 з питання "!|ро створення
спец!ал!зовацих районнпх слуясб з 5,тршмання | експлуатац!! водних

об'с:сг!в''

1. ковАльч}к
Берон|ка [еннад[!вна

2. володько
1рина 8асил|вна

з. вАновА
Флена €ерг!!вна

4. мвд.ш{рв
8олодимир 81кторовия

5. пвРвРвА
1ван \,[икитович

6. юно1!шв
,{мищо Анатол|йовия

|(ер|внпк апарату районно|
дерэкавно! адпл|н!страц|1

|в^ноя^ 62'7о2

засцпник голови районно| дерхсавно!
адм[н!страц1], голова робоно| рупи

нач(}льник в1дд1пу житлово-комун:}льного
господарства та буА|вництва районно|
дер>кавно| адм|н|срац||

зав|дува'л сектору контролк) апарац районно!
державно| адм|н1страц| 1

зав!дран сектору т]ив|льного захисц районно!
дерх<авно| адм1н1сщац|1

деггугат 9уц;]всько| районно| Ради. член
пост|йно1 ком|с|! 9уц|всько| районно! рали з
питань ац)опромислового комплексу'
земельних в1дносин' використан|{'{ природних

рес1рс1в, охорони н:1вколи|шнього середовища
(за згодото)

головний спец|ап1ст 1оРидичного в!дд!лу
апарату районно| дер:кавно! адм!н1сщап!!

щ

!.1о. ковтун


