
чугуъськА рдйоннд двРжАвнА Адм|п|стРА|ця

хАРк[всько[ оБлАст!
РозпоРяд)|([ння

/:6' р:е2:9ц,/ау?,р/,, 9уц|'в хр 761

про створення робоно! групи
цдодо проведен|!я перев!рки
розрахупк!в господаРств
9уц!'вського району 3а
орендован! земл!

8йповйно до статт1 78 Б:одхетного кодексу 9кра!ни, керуючись
статтями 6, 39 3акону !кра!ни <|{ро м!оцев| дер:кавн| адм|н1страц!}>, з метото
виконання доходно| настини бтоджету на потонний р!к:

1. €творити робону щущ щодо проведенн'; перев|рки розраху:тк!в
господарств ![уц!вського району за орендован[ земл1 (лал| - Робона щупа).

2. 3атверлгги !! склад (додасться).
3. Робон|й щуп|:
3.!. |1!ороку забезпечвати орган!заш1го та проведення перев|рок

розрахунЁв господарств 11уц!вського району за орендован! земл1.

3.2. 3д|йснтовати мон1торинг сцпати господаРствапти 9уц!вського
району обов'язкових платеж|в та податк|в до вйпов|днтл< м]сцевих бторкейв. '

3.3. ||ро проведену робоц 1нформувати голову рйонно| дерхавно!
адм|н|сщац!! через сектор конщолк} апарац рйонно| лерхавно! адм|н1страц11

щокварта',]у до 15 чиола м1сяця насцпного за зв!тним пер!одом.
4. 8изнати таким' що втРатило тинн|сть, розпорядженяя голови районно{

дер:кавно| адм|н!срац[| в!д 2|.03.2014 /\! 111 <|!ро створення та затвердження
склалу робоно| групи щодо пРоведення перев|рки розрахунк!в господарств
!1уц!вського району за орендов::н| у 2013 роц! земл}>.

5. 1(онщоль за виконан|шм розпорядження зали!п:1к) за собото.

|1ер:ший заступпик голови
районпо1 дер'кавно| адм!н!страц!! .к. вАРх{ш|нов



3АтввРдквно
Розпорядя(ення голови
рйоннот державно!' адм

16уре|?уесауй22)*р
1н1срац11

1.

ск'лАд
робоно! групи щодо проведенвя перев!рки розрахунк!в господарств

чут1ъського району за орендовап! земл!

вАР}@|нов пер:пий засцпник голови районнот дерх(авнот
1Фр1й(остянтиновит адм|н|срац|!,головаком!с1]

4.

5.

2. гулАй
8аоиль Флекс|йович

Альо1|]инА
€в1тлана €ерг!1вна

БуРвй(о
1етяна йикола!вна

жАРко
Артем 1!р1йовин

мвдш{1-рвА
1(атерина 1ван1вна

|оно!т|вв
,!щиро Анатол1йовин

(ер1вник апарату районно!
дерясавно1 адм!н!страц!1

воро|лок 2 34 42

засц/пник нач:1льника управл1ння' начапьник
в!лл1лу виробництва 1 ринк|в продукц1|

рослинництва, |н':кенерно-техн!нного та
к)ридичного забезпечення управл!ння
атопромислового розвитку Районнот
дерхавно| адм|н|ощац1!, сещетар ком|с|!

начальник управл1ння ащопромислового

розвитку районно| дер:кавно| адм|н!сщац1|

нач:1льник ф[нансового управл[ння районно! '

державнот адм1н;ощац|т

в.о. начальника в!дд1ту доход1в 1 збор!в з

ф1зинних ос|б 9уц!всько1 об'еднано1
дертсавно! податково! ]нопекц|] [оловного
управл[ння й!ндоход1в у )(арк1вськ|й обласй
(за згодото)

нача1ьник в|дд|лу землеусщок)' охорони та
ринч земель управл!ння .{ержземагентства у
91ту!вському район1 )0рк!воько{ облаот! (за
згодото)

головттий спец[ат1ст }оридичного сектору
апарату районно{ державно1 адтл1н!срац||

6.

7.

|.к). ковтун


