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кАм,янкА_БузькА рдйошrд дЕржАвнА АдднIстрАlця
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Кам'янка-Бувька xn г2 У/рз-рх/ý

Про провеdення конкурсу << Населен uй
пу н кm н а йt<р а u,Еоzо бл azoy сmр о ю ))

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро благоустрiй населених пУнКТiВ>,

розпорrцження голови Лъвiвськоi обласноi державноi адмiНiСТРаЦif ВiД

25.07.2018 Ns74б/0/5-18, з метою полiпшення благоустрою територii раЙону:
1. Провести серед сiльських, селищнш рад конкурс <<населений пункт

vPнаикращого олагоустрою).
2. СтвоРити райОЕну конкурсну комiсiю для пiдбиття пiдсумкiв конкурсу

<<Населений пункт найкращого благоустрою)) та затвердити iT склад згiдно з'

додатком
3. Затвер дити Положення про районну конкурсну комiсiю дlя пiдбиття

пiдоумкiв конкурсу <<Населений пункт найкращого благоустроюD, що

додаеться.
4. У ходi проведення конкурсу керуватись Положенням шро koýitypc

<Населений пункт найкращого благоустрою)), затвердженим розЕорядженням
голови Лъвiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд 25.07.2018 Ns746/0/5-18.

5. l'оловам сlльсъких, селищних рад:
5.1. Для ylacTi у KoцKypci <Населений пункт найщращого благоустрою>

податИ заявку, згiдно дOдаткУ до ПоложеннrI про конкурс <<Населений пункт

6. Районнiй конкурснiй KoMicii до 15 вересня поточного року

забезпеЧити узагал""a"r- матерiаЛiв, визначитИ переможця на районному piBHi

та подати матерiа-гlи переможця конкурсу <<Населений пункт найкращого

благоустрою>> обласнiй конкурснiй KoMicii,

найкращого благоустрою).
5.2. Що 01 вересня поточного

державноТ адмiнiстрацii для пiдбиття
найкращого благоустрою>.

функцiональ

року trодати матерiали до paйoittltl"i

пiдсумкiв конкурсу <<Населелtий пункт

7. Контроль за виконанням розпорядженнrI покJIасти

голови райоЪноI , державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно
на заступника
до розподiлу

ffiý
ч*й#

Голова В.I.Кирилич



склАд
райоrrноi конкурсноТ KoMicii для пiдбиття пiдсумкiв конкурсу

<<Населений пункт найкращого благоустрою)>

,Щодаток
ДО РОЗПОРЯДЯtеНFtЯ ГОjl i) j,l,

- першиЙ заступник голови раЙдержадмiнiстрацii,
голова KoMiciT;
- голова постiйноТ KoMiciI Кам'янка-Бузъкоi районноi
ради з питань житлово-комунЕlJIьного господарства,
комунальноi власностi, енергоефективностi,
благоустрою та iнженерноi iнфраструктури,

Вашкiвський Андрiй
станiславович
Радчук Василь
ОлександровиtI

Круrкевич Галина
Ярославiвна

Члени KoMicii:
савка ольга
.Щмитрiвна
славська Вапентина
CeMeHiBHa

Мороз Любов Василiвна

хома ольга
Володимирiвна
Комар Володимир
Володимирович

Поломаний Iгор
степанович

Перший заступник
голови райдержадмiнiстрацiТ

архiтектури, планування територii, забудови, контролю
та нагляду за будiвництвом,
заступник голови KoMiciT (за згодою);
- головний спецiаrriст вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комун€tлъного господарства

райдержадмiнiстрацii, секретар KoMicii'.

- начаJIьник вiддiлу iнфраструктури,l,tt ;jili ;..i]..,|,

КОМУН€LПЬНОГО райдержадмiнiстрацi ; :мун€Lпьного господарства раидержадмlнlстрац1
головний спецiалiст вiддiлу iнфраструктури та

житлово-комун€LIIьного господарства

райдержадмiнiстрацii;
- начuшIьник вiддiлу комунiкацiй з цромадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi дiяльностi апарату

райдержадмiнiстрацii;
- нач€шIьник вiддiлу економiчного розвитку та туриЗму

райдержадмiнiстрацiТ;
- нач€UIьник Кам'янка-Бузького районного управлiння
ГУ !ержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (за

згодою);
_ головний редактор газети <пtиrтя i c;toBt,,) i,i|i

згодою).

А.С.Вашкiвський



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженЕям голови

райдержадмiнiстрацiТ

ПОЛОЖЕННЯ
про районну коЕкурсну комiсiю для пiдбиття попереднiх пiдсумкiв

конкурсу <<Найкращий благоустрiй населеного пункту>>

1. Для пiдбиття попереднiх пiдсумкiв конкурсу <<Насе"цениii цункг

найкращого благоустрою> створюетъся районна конкурсна комiсiя (Даri

- Комiсiя).

2. Комiсiя створюсться на час дii Положення про конкурс <Найкращий

благоустрiй населеного гtункту) у складi голови, заступника, секреТаря

та членiв KoMicii.

3. Засiдання KoMiciT е правочинним за умови ylacTi у ньомУ бiЛЪrrlе

гIоловини членiв вiд загального скJIаду.

4. Рiшення KoMicii ухваJIюються бiльшiстю голосiв вiд загальноrО СКЛаДУ

koMicii. У випадку рiвноi кiлькостi голосiв "за" i "проти" вирiшальним с

голос голови KoMicii.

5. РiшеннЯ KoMicii пiдписуЮть голоВа (за його вiдсутностi - заступник

голови) та секретар KoMiciT.

6. Комiсiя забезпечуе поширеннrI iнформацiТ про конкурс у засобах

масовоi iнформацiT та провадить органiзацiйно-технiчну й iнформацiйну

пiдтримку конкурсу.
"l. ЗаявКи уласнИкiв конкУрсу подаються ceкpeTapeBi KoMiciT за адресою:

вiддiл iнфраструктури та житлово-комун€rльного господарства,

кам'янка-Бузькоi районнот державноi адмiнiстрацii, вул. Незалежностi,

27, м.Кам'янка-Бузька, 80400.

8. Комiсiя приймае рiшення про пiдсумки конкурсу та визначае

переможця конкурсу на районному piBHi,

g. Секретарем koMicii, пiсля пiдбиття пiдсумкiв конкурсу на районному

piBHi, подаються з€rявки учасника конкурсу обласнiй конкурснiй KoMiciT

за адресою: департамент розвитку та експлуатацii житлOво-

Львiвськоi обласноi державно1коI\dунutпьного господарства

адмiнiстрацii, вул. Винниченка, 6, м,Львiв, в0400,

вiд Ul


