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Про внесення з.uiн у рsзп{}рrt&акенл,тl
zOла в и р а йd ер эка dлв iH icmp я цt7 пз i о
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сmворенНя рч йо нНо:' 1,, обо r; Ol еР", р rg 4 n ",

пр о в е d ен ня ау ё urпу ij r. кФр ё! с рж {t t i li :::

з еIпелt, сiл ь сь ко zo спо d ар cl, ко zo
llрuзн$ченняi,

Вiдповiдно цсl ;:,г, l б .'J;lкояу УкраТни <Про птiсцевi дерх а;]1

адмiнiст,tэацiТ), заксн.i} Ъi краТл;и .'.i ip+ t]xоpoH} земель)>, <Про дер}каВj'._

контроль за викори;т&i:iiя\r тэ jхtiроною зеN{ель)), <Про зел,tлеlzстi;,--.

Земельного кФдекс\i УкрэТни, з l-BK;lж розпOрядження голови Львiвс,-, i
обласноТ дерiкавноТ адмiнiстtэаllir вiд 22.0В.20|7 J\ib 78Зl0l5-t1 <lЦс.
проведення ау, диту еикористацЕiя сiльськогосподарських земель)), з мС'. -
ефективного вliкориi]тзння зем*"Ir, сi;ьсi,когссгiодарського призначення:

} . Внести зlмil;лi в i]*зIlоF,,яriiке]зня го-цови райдержадмiнiстраliiТ .1-

29.а8.2О17 л9/t80/02-сВi i 7 кПрс, стьорi]}{itя районноТ робочоТ груilи .

IIроведенню аудит:/ вико}эиaтан}тя зеft,{елъ сiльськогOсгrодарСъj{,i.,

призначення)), а саh,{е затвсi]дити ,,. :loBil.l редакш-iТ склад районноТ робочоТ гil:,

для flрOведення е;r,дит.\ в'^к;эрltс,гэнЕ,я земель сi;лъськогоспощ?рсъ;,,.
призначення Кашt'я;+ка-Б,vзъког0 paiioHy," зr,iдно з додатком.

2. Вважати ,га}.иh,{. ililjЁTIiIo .iиtiнiсть2. Вважати ,га_*.иh,{, l\o ililjЁTIiIo LiиЕнlСТЬ РОЗПСРЯДЖеННЯ ГО.l,];. -

райдержадмiнiстраrr;Т вiд i 8. i S.::,; : 7 jф581lа2-а8l17 uПро внесення зм :

розпорядження голJЕи раr"iдсря{эilмit;iэтрачii вiд 29.0В.2017 Jф4В0/02-СЕ

<Про створення райо,;ао; ,э*эбо.,с, I,р1z,{:и -]о гIроведеннIо аудиту використпi,
земел ь с iл ьсько го с|{ 0д,jр с ьltого i]p il з начеýня).

3.к няiй j_iir;{огs рOзпорядження за,циlпаIо за собоrо.

Голова В.Кириличffi
Ъ"йр*йiй*;



,Щодаток
до рOзпорядження голови '

Кам'янка-Бузькоi
,о айд ер хtалмi н i стр alt i i
uro n' 
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Склад
ра йон*х*'в' реэбочо'l групи

для проведеЕIнtr ауциту ЕикOрldстаý{ня земель сiльськогосшодарськогfi
' шризначещня К*вд'я*яка-Бузького району

вацлкiвський
Андрiй Станiславович

першлий застуг{ник голови Кам'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ, голова
робочоТ групи

Аштоняк Галина wlихайлiвна

начаJ{ьник вiддiлу агропромислового

рФзвитку Кам' янка-Бузько,л.

райдержадмiнiстраIдiТ, секретар робочо"Ё.
гючпи

Член

Чабан Iван Андрiйович

lý *ovя]ci:i;
---___-__'
Гti;lОБН}{И СПеr11 аЛiСТ ВtДДlЛУ
i\,{ ] :]'С С_УДУВанНя. архlТекТУрИ Т а
бу .зiвничтва Кал,t' янка-БузькоТ
оа йдерхtадп,тiнiстрацiт;

Климацr Леся Ярославiв*да

Береза 0лег Васильович

]о",.оL,ний спсцiалiст вiддiлу контролFо :,_

ВиdОРИСТаННЯМ'Га 0ХОРОНОЮ ЗеМеjIЬ У
Бз ському, Бродiвському, СокальськоNiп: .

Радце>,.iвськоп,{у районах та м.ЧервоЕогг,._

5":lравлiння контро-цrо за використзння ч. 
,

охорOноiо земель ГУ f,ержгеокадастр,ii ,,

Лi,зiьсъкiй областi (за згодою);

ГIавловська Клара Стеrяанiвна
нача.iiьник вiддirу юридичного
заi-i езiте чення Кам' янка-БузькоТ районr. i :,':

рэди {за згодою);

Бойцун 0лег Михайлович

с,гэр мшй о перуЕ овноважени й сектору
к,: ;t t д l н a-q ь н оТ п ол i iц iT К апл' ян к а-Б уз ь к о г :;

вi.iдi:iу по;riцii ГУ НП у Львiвськiй o6"l:.;
,r:il згодою);

aL



|l

Куллак Володимир
Богданович

старший 0перуповноважений управлiння
захисту економiки Щепартаменту захис\у
економiки ГУ НП у Львiвськiй областi {за
згодою);

Смiхура-Скальська Марта
зiновiiвна

Нача-цьник Кам'янка-Бузького вiддiлу
Радехiвськоi мiсцевоТ прокуратури (за
згодою);

Торба Мирослава Богданiвца

стзрl;rtлйt j]ер}каtsн и й peBi зор- iнспектор
з i -: д i :-i}, адьтiнiс труtsанt{я та Kaп,{epajl ь н й: ] -

пээевiрок ilодатковоТ звiтностi з

еi{,],Iс;,гi.-trного податку та peHTHoi плати,
ъii:цевих пода,гкiв i зборiв платникiв
,геоиr орiй обс:rуговування
ЧсjэвоноградськоТ СДШ управлiння
I:,{ai KiB i зборiв з юридичних осiб ГУ
лсэС 1,Львiвськiй областi (за згодою):

Харачко Андрiй
N[иколайович

цачальi{ик вiддiлiу землевпорядкуванн: :,

ар xi т,экт,rzр и Жо втане ц ь коТ с iльс ькоТ рЕ. |, :: _

iС'ГГ) (за згодою);
зе:liдgвJl9ряднL]к шцiсliевоТ ради (за згодз,-:

Керiвник апарату
райдержадмiнiстращЁТ л.височачська


