
чугу[вськА РАйоннА двР|ивнА Адш!1н|стРАц!я

хАРк|всько1 оБлАст!
РозпоРяд}!(шння

{уц!в хр ///

1|ро затвердя(ення нового
персонального скпаду районно[
робопо! групи 3 питань рац!опального
та ефективного використа[!ня земель'
запоб1гання пору!пенням земельного
законодавства та з роз'яснповально[
роботи щодо земельно! реформи

8!дпов1дно до статей 6,2\' 39 3акону 9кра|ни <||ро м|сцев1 дер:кавн1
адм|н!ощац|!'>>, ||оложення про районну роботу щущ, з питань рац|онального та
ефективного використання земель' запоб|гання пору1пенням земельного
зако}тодавства та з роз'яснтовально! роботи щодо земельно! реформи,
затвердженого ро3поряд)кенням голови рйонно| державно| адм1н1сщац|!
в!д 15.08.2013 }.{э 250 та у зв'язку з кадровими зм1нами:

1.3атвердити новий персональний склал районно! робоно| групи з
питань рац|онального та ефективного використання земель' запоб1гання
пору1пенням земельного законодавства 1а з роз'яснтовально! роботи щодо
земельно! реформи (додаетьоя).

2.8изнати такими' що вщатили чинн|оть: пункт 1 розпорядхенн'1 голови

районно| державно адм|н!страц|| в|д24.0\.2013 ].{ч 17 <||ро утворення райоЁно!
робоно! щупи з питань рац1онального та ефективного використанн'| земель'
запоб|гання пору1шенням земельного законодавотва та з роз'яонтовально! роботи
щодо земельно| реформи> у настин| затвеРдження пероона.'тьного ск]1аду та
пункт 2 розпоряд}кення голови районно| державно| адм1н|сщац|! в!д 15.08.2013
ш 250 <[|ро затверд)кення |{олохсення про районну робону щупу з питат{ь

рац|онального та ефективного викоРистанн'{ земель' запоб!гання поруц|енням
земельного законодавства та з роз'яснтовально] роботи щодо земельно| реформи
та внесен1б{ зм!н до розпорядхенн'! голови районно| державно! адм|н|страц1!
в|д24 о|чня 2013 року.}хгр 17>.

[1ерппий заступник голови
районно| дерясавно[ адм!п|страц!'{ .к. вАРжш|пов



зАтввРджвно

РозпоряАхення голови
районно| дер:кавно! адм1п!срац1?

пшРсонАльний склАд
райопно! робочо! групи з питань рац|онального та ефектпвного
використа[!пя земель та запоб|ган[!я пору[ценням земельного

3аконодавства та 3 роз'яснк)вально! роботи щодо 3емельно! реформи

1. вАРжвтнов
1Фр1й 1{остянтинович

ковА./ь!гш(
Берон!ка [еннад|!вна

гулАй
8асиль Флекс1йович

БуРдок
1рина €ерг||вна..

гРу11]кА
8|тал|й Флександровин

кРАснопо[ьский
!ван 1Фр|йовин

ку]ш1повА
1етяна 8олодимир|вна

монАховА
Флена Флег|вна

перший засцпник голови районнот державнот
адм|н|сщац||' голова робото| щупи

заоцпник голови районно! дер>кавно{
адм1н1страц1!' заступник голови робоно| щупи

заотупник нач€:,льника' начш1ьник в|дд|.гу
виробництва 1 ринк1в продукц||
рослинництва' 1нженерно-техн1чного та
1оридичного забезпечення управл|ння
агропромислового ро3витку районно|
державно| адм1н|ощац|!, оекретар робоно|
щупи

в.о. нач€ш1ьника реесщац|йно| служби
9уц!вського м|сьщайонного управл|ння
тостиц|! {арк!всько] област| (за згодото)

начальник в1дд!лу сан|тарного н€гляду
![уц!воького м1хсрайонного управл|ння
[оловного управл1ння .{ержсанеп|долужби у
{арк1вськ|й област! (за згодото)

оперуповноважений в|дд!лу в м|от! 9уцев|
управл!ння €лужби безпеки !кра|ни в
{арк1вськ1й област! (за зголохо)

нач.ш1ьник в|дд|лу культури | туризму
районно| державнот адм1н1сщац||

нач,шьник торидичного в|дд!.ту апарац
районно| дер>кавно] адм|н!сщац!|

2.

5.

4.

5.

6.

7.

8.



9. м'|сн!ков
Артем Анатол|йович

от!шнА11]ко
йарина Анатол|!вна

г1Анвнко
8алер1й Б|кторовин

Рют!н
1!1ихайло Бячеславович

св1тАйло
€ерг|й ||илипович

с.]1}осАРь
@лександр 9лександровин

стАРусьов
|!ещо }!еон|довит

]!!в'п(овий
Флекоандр Флекоандровин

|(ер!внпк апарату районпо[
дерэкавно| адм!н!страц!!

Бтцхоьа2 34 42

2

начальник сектору ,(ер>кавно| служби
боротьби з економ1чното злочинн|стто
9уц!вського Рв гумвс 9кра!ни в

[арк|вськ!й облаот| (з обслуговування
9уц!воького та ||ечен|зького район|в), майор
м!л|ц|! (за згодото)

нача.'!ьник в|дд|лу масових коштун!кац|й
апарату районно! дерхсавно| адм!н|ощац||

головний дер:кавний !нспектор в|дд}у
податку на прибуток, м1сцевих, ресурсних'
рентних та неподаткових платеж!в управл|ння
оподаткуван}{'[ та конщол|о об'ект1в |

операш|й 9угу!воько! об'сднано! державно!
податково] 1нспекц|| [оловного управл|ння
1у1|ндоход!в у )(арк|воьк|й област| (за згодото)

нач!шьник управл|ння,(ер:кземагентотва у
9уц!воькому район1 )(арк|всько! област|
(за згодото)

директор .{ер:кавного п|дприемства
<9уцсво-Бабчанське л|сове господарство))
(за згодото)

головний спец|ал1ст в!дд|лу оперативного
контрол}о за дотриманням вимог земельного
законодавства 9правл|ння з конщол1о за
виконанням та охороно1о земель ,(ержавно!
|нспекц|! с1льського господаротва
)(арк|воьк|й област| (за згодото)

зав|дуват сектору м1стобуАування та
арх|тектури районно! державно] адм|н!сщац1|,
головний арх|тектор району

засцпник нача.11ьника )(арк|вського
м1жрайонного ,управл|ння водного
господарства (за згодохо)

10.

11.

\2.

13.

14.

15.

1б.

|.|о. ковтун


