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сiль сь ко rо с мо d вр ськФz8 уgрl/ýзýlа ч еЁý лtя

На. вта;сШна}iFiЯ ltФЁ}уf cTaTTi 16 Зак*ну Украiни <iTpo мi*lдевi держ;авнi
адмiнiстРацiТ>, законiВ Ъ/кра{нИ кiЪо OxopC,E},l земеJ{ъ}, <<rТро дерхса*нltй
*;оЕ],рФ-цЬ за Еi{кориd:l-аiiня}чl та охорснФrG земсль)>, кiIра зel\,Iýey*Tpiit>.
Зепде;lьног* кФдсксу УкраiЪи, а також розпорядження }-олФви -ЦьвiвськсТ
о6.яасноt rl:epжaBHOT адrлiнiстрацiТ вiд 22,a8.281*i Ns ?а8З!$l5-i7 s.{LГiф:зо

IIрс)ведеiiня аудиту викOриетанця сiльсъкогOсгfсдарських зеп4ель)), з },ieTоta
ефективного викGристання эемеJль сiльськогосл]Oдарськагý ýризначеннý :

1 {llтппrэцти ýаl-{анну робоg, грi/Ёу i]jlя прсведення еудит}i ]зи};ористан}{я.' " *, -"*,у
зf; &{*ль,;i;-iьськогtf спедарськсго призЕаченirя, згiднФ з дсдаткс1\{.

2" Раf;r*ннiй робочiй г,рупi на o*HoBi даних ýержавного Зеn'fеJIЬН{,\,-{з
кадzi,ст-i}i, та "liеi]}{{авЕФг* весстрy зеI\4едь (архiвзl З€}t{леВIlсрядноТ дОК.,чМ*НТrt;:lТ"
FiFiигра зац!аsiв ресстрацiТ.шесяtэвних aKTiB FIa ПЕjаВФ ýласнOЁтi на зеrодлТф, На |lpinýil
:rtС:'riЙil;СЗГ'Ф td{]*ИСТIУВаЦ]:i,Я З,-j].лl_цеFэ, ,l;;эворiв зреtiдri землi}, дан?iх На,l1iоясл:t."":;r..Т
кадаст,ровоТ *ptсTefotl,т, i{артsграфiчниХ маэерiашiв {"у тсму u;иClti гrвоgктiв
i}OздержаЕлен]-Iя" кадастрФвоТ карти та iH,), а так8х{ s|.цяду земельilих дi;;янок
;iльськgгO*пOдарськOгс i]ризначення i{а lvticцeBocTi забезпеIIитII :

2. r. Гiроведенrrя аудиry викOристання
сiльськоГOсгlOдарСькOгс} :}ризначенýя у розпiзi
земjlf;кd-}рист;;вачiз цо l 5 "Sg.2r,] 1 ?:

2,2" tsнеС*э{iЯ"Р*зlу/jтiэ,ýЭтiв аудиТY до ,:леКтрсннот. cpicтelvIи ДаЪ\И'Е;л,р*:il-ti}l
т*ри;т,зрiй viir;bKoТ. сл.;;ьськи}l, Q*jiиiцf{}iх рад д* i 5.09. 2,* i1 ;

;?.з. Створенг"я картографiчних л,аатерiа;зiв iз наЕIесецимIf -га

IтроцjiмерФваниъ,lи земеýьними дiлянка.ми до n 5. 09, 20':7 ;

2,4. г.Fсэiзl"t},вання Ёе€стру розгti;r!i*ваýi{.ч =*r**rru"r,K дi;rянс*с за Ejla*Ё{}{Kйlvll:l
Та :]еМле}iФРиu'ii.ВаЧаtЯrlr д* i 5. i 0.2С i ?:

-}.5. lЦоь,тi;я,_gr ;, ;:, ччiсла OiiФЕjiiФЁати. :з_иi.ли ts eJTeкTpo*rriiй i.jиi,;1.*i,ri
r;aHI,i}l.

згr$зяд. i8ння заJлиLхIа.Ео за собоа;.
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Щодаток
до розfiорядження голоtsи
Кам'янка-Бузькоi

Склад
райоrrноТ робочоТ групяи

для ýýрФВедешýýя аудиту викOрист&нIlя зе&{ель сiльеькогосшФдарськ{}гФ
{Еризе!аченЕ{я Капq u 

ж grка-Бз,зькогФ райФну

&аЕхскiвський
Андрiй Ста*хiе;rаts&вич

шершэий застуilник гOлови Калд'янка*

БузькоТ райдерх<алмiнiстращiТч голова
чоТ груrrи

Члехярt к*ьgЁсiТ:

лflgякевич Флексакtдра
ЮлЁанiвна

Е{*б*и IBaK Ак+дрiйоввtч

i--_-_

Климаш Леся Ярославiвна

ýереза Флег В**ильсэвич

ГЯавл*в*ька ý{л*рв Стешх*жйвка

Бойхдуr* Флег Михайлшвич

Кудлак Володимир
Богданович

головний сшещiатiст вiддiлу
агрош]эомисловOг0 рФзвиЕку Кам'яцка-
БузъкоТ райдерхсадпаiнiстрацiТ;

головний сrrецiалiст вiддiлу
мiстсбудуваЕня, архiтектури та
будiвнитrтва Кам' янка-Бузькоi

жадъаiнiотрацii;

головний спещiалiст вiддiлу у Кашс'яцка*

Бзrзькоltяч районi ГУ Щерrьгеокадастр]i у
Лъвiвсъкiй областi (за згодою);

гоj-iоtsниЙ спецiалiст вiддiлз, кOнтролЕо за

використанням та охороноlФ зел4ель у
Буськомзч, БродiвськOму, СокапьськOfulу,
РадехiвськOj\{у районах та м.ЧервоБ огl]ад

управлiння коi-IтрOлtс за виксристання}4,га
охсронOю земель ГУ f,ержгеокадастру у
j-trbBiBcbKiй областi (за згодото);

начальник вiддiлу юридичЕого
забезпечення КамОянка-БузькоТ районноi
ради (за згодою);

старiirий оперуповноваяtений сскrор1 
]

кримiнальноi глолir{iТ Кам'яяка*Бузъкогс l

вiддiлу lтолiщiТ ГУ F{Г{ у Львiвськiй сб;rастi 
*

(за згодою);
старшийошеруповноваженийуправлiння 

i

захисту економiки Щепартаменту захист}i 
i,

економiки ГУ F{П у Дъвiвсъкiй областi (за 
i

l i згодою);

з



зilст_чгiник ксрiвника РадехiвсъкоТ ьцiсщевоТ

гlрiФкуратури (за згOдоюБуряк "&ждрйй Жасrдль**ич

Карачко АrядрЁй
tvýхаколайевряч

Торба &{ирослава ý*гдакtiввgа

старrший державний ревiзор*iнстiектсlв
вi,цдi,ту адлшiнiстрування та камераJIьних
перевiрок iтодатковоТ звiтностi з

екологiчнOго шодатку та рентноТ плати,
ь,iiслlевих ттодаткiв i зборiв платникiв
,еритовiй обслуговуЕаннr{
Liервоноградськоi СДШ управлiчня
iэодаткiв i зборiв з юридичних осiб ГУ

Лъвiвсъкiй областi (за згодоiо);
}iача.пъник вiддiлу землевхIорядч/вання т,а

архiтектури ЖdовтанещькоТ сiльськоТ ради
за згсдсю);

зеъ,fлевп ик мiсцевоТ за згодою

jý"Еи**чан*ьsift
Керiв*лик а{Еак}Ёт,у

р айд ерэкад пqf, клйетра ядiТ


