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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВНА
РОЗПОРЯДЖЕН

м. Каrrц'янка-Бузька

Про внесення з,чliн у розпоряdнсення
zоло в u р а йd ер нс аdлliн ic mр а цii Bi d
29. 08. 2 0 1 7 ЛЬ' 4 8 0/02-08/1 7 кПр о
сmворення рuйонноi робочоi zрупu dля
провеdенню ауd umу в uкор uсmоння
з емель сiль сь Kozo спо d ар сько zо
прuзначеннD)

j{

Вiдповiдно до ст.lб Закону Украiни <Про мiсцевi державдi
адмiнiстрацii>, законiв Украiни <Про охорону земель>), <Про державний
контроль за використаЕням та охороною земель)), <Про землеустрiй>,
Земельного кодексу Украiни, а також розпорядження голови Львiвсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 22.08.20t7 J\Ъ 783l0l5-1,7 <Щодо
проведення аудиту використання сiльсъкогосподарсъких земель>), з метою
ефективного використання земель сiльськогосшодарського призначення:

1. Внести змiни в розпорядхtення голови райдержадмiнiстрацiТ вiд
29.08.20|7 J\b 480l02-08ll7 <Про створення районноI робочоi групи для
проведенню аудиту використання земель сiльсъкогосподарськсiго
призначення>), а саме затвердити у новiй редакцii склад районноТ робочоi групи
для проведення аудиту використання земель сiльськогосподарського
призначення Кам'янка-Бузького району, згiдно з додатком.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть п.1 розпорядження голови

райдержадмiнiстрацiТ вiд 29.08.2017 Jф 480/02-08/17 <Про створення районноi
робочоТ групи для проведенню аудиту використаннrI земеJIь
сiльськогосподар ського призначення))

2. Ко анням даного порядження з€IJIишаю за собою.
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Голова В.I.Кирилич



,Щодаток
до розпорядження голови
раидержадмIнIстрац11
Ъiо' / / alpЦ rryп, /а/Э7оо
ttn l/

вашкiвський
Андрiй Станiславович

перший заступник голови Кам'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацii, голова
робочоi групи

Савка
Ольга Щмитрiвна

нач€uIьник вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комуIIZLльного господарства
Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii,
секретар робочоi групи

,}

Члени KoMiciT:

Чабан
IBaH Андрiйович

головний спецiалiст вiддiлу
мiстобудування, архiтектури та
будiвництва Кам' янка-Бузъкоi
райдержадмiнiстрацii;

Климаш
Леся Ярославiвна

головний спецiалiст вiддiлу у Кам'янка-
Бузькому районi ГУ Щержгеокадастру у
Львiвськiй областi (за згодою);

Береза
олег Васильович

головний спецiалiст вiддiлу контролю за
використанням та охороною земель у
Буському, Бродiвському, Сокалъському,
Радехiвському районах та м.Червоно|рад
управrriння контродю за використанням та
охороною земель ГУ Щержгеокадастру у
Львiвськiй областi (за згодою);

павловська
Клара Степанiвна

начальник вiддiлу юридичного
забезпечення КамОянка-Бузъкоi районноТ
ради (за згодою);



Бойцун
олег Михайлович

старший оперуповноважений сектору
кримiнальноi полiцiТ Кам'янка-Бузького
вiддiлу полiцiТ ГУ НП у Львiвсъкiй областi
(за згодою);

Кудлак
Володимир Богданович

старший оперуповноважений управлiння
захисту економiки rЩепартаменту захисту
економiки ГУ НП у Львiвськiй областi (за

згодою);

Буряк
Андрiй Васильович

заступник керiвника РадехiвськоТ мiсцевоi
прокуратури (за згодою);

Торба
Мирослава Богданiвна

старший державний ревiзор-iнспектор
вiддiлу адмiнiстрування та камер€Lльних

перевiрок податковоТ звiтностi з

екологiчного податку та рентноТ, плати,

мiсцевих податкiв i зборiв платникiв
територiй рбслуговування
Червоноградськоi ОДШ управлiння
податкiв i зборiв з юридичних осiб ГУ
ДФС у Лъвiвськiй областi (за згодою);

Харачко
Андрiй Миколайович

началъник вiддiлу землевпорядкування та
архiтектури Пtовтанецъкоi сiлъськоi ради
(ОТГ) (за згодою);

землевпорядник мiсцевоi ради (за згодою).

Керiвник апараry
райдержадмiнiстрачii Л.П.Височанськ.:а
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