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КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РАИОННА ШРЖАВНА АДМIНI С ТРАЦIЯ

розшорядrt ня
жп 3^Zt,/Слt aJ/rf

Про сrпворення робочоi zрупа з
ор z шнiз а цii в uр i ш е ння lyt ш йн о в uх
пл,ttr?rонь, lцо вuнuкаюmь в процесi

реформув ання шzpapшozo секmора
еконолliкu

Вiдповiдно до cTaTTi Зg Закону УкраТни <Про мiсцевл деlэжавяi 
ý

адмiнiстрачiТ>, Указiв Президента УкраТг:и вiд 29.01.2001 J\Г9б2l2001 <Про
заходи цодо забезпечення захлисту мirйнових прав селяli у гlроirесi

рефсрь,r,чвання аграрного сектора eKoHoMiKIi)) та вiд 03 .|2.|999 К1529/99 <ilpo
невiдкладнi заходи цодо ilрискорення реформування аграрного cei{To,oa

економiки)), з метою вирitпення майнових п.Iтань:

1. Створити робочу групу з орг.iнiза;:iТ вирiшення майнових ilитань, ii{o

виникають в процесi рефогмування аграi]ного сектора eKoHoiliTtli, згiдно з

додатко},!.

2. Контроль за виконання},t розпорядпtення покласти на IтерIдсгс
заступника голов

Голова В. Кшрилич

Ен

мiнiстращiТ А.Вашкiвського.
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ýодаток
дс рФзЕсрядження гOлоtsи

райдер;кадмiнiстращiТ
вiд l0
лъ

q.-клад

робоче'в груl]и з органiзахqЙi вирiЁýý*Еня вg*йне*рхк {ýитаньл tjlФ Ецнр{каlФть в
шроцесi рефорпrуванЕ{я аграрыФго еектOра еконогrriки

}Еержий за{:туцник гOJIФЕЕа

вАgiiкýвський
Андрiй СтанiславФвич

перший заступник голови райдержадьяiнiстрацlТ-
голова робочоТ групи;

ЕаI{альЕiик вiддiл v агрогiý obti.lc;o всг о Фоз витку
р айдержа_длаtнi отрацiТ, застyпник го,lGви р об очо?
грYпи;

грАý*ýсьыА
Ексана fulихайлiвна

провiдний спещiа-чiст вiддiлу агрФilромислоЕого
розвитку райдержадмiнiстратдiТ, секретад робочоi
групи;

Члени комiсЁi:

Ё,Фдзъ
Ольга Гiетрiвна

начаiIьник вiддiлу Еадання адмiнiстратиtsних шоолуг
райдерlкадмiнiстрацiТ;

дЕркАч
Г{етро Григорович

члеЕt об'сдвання спiвв:тасникiв tЩ4К
СВ СГкН адбужжяо (.u згодою) 

"

дflкgЁýffiffч
Роксолана Йосифiвна

с пецi a;i; :, в iд цiлi,r,, !lравсвого з абе,зпечеЕl{я взас тлаод; Т

з г{равоФхOронIiIdь,{и органаh{и обор онноi та
п,тобiлiзацii роботи, запобiгання та виявле}iня
корупцii рt ilдерх;.алмiHiстращiT;

кtsАсн{ЕdькI4хЪ
С}лег В олс,дип.rирович

заступник мiського голови Кам'янка-БчзькоТ
MicbKoT ради (за згодою);

х{}дФр
Ярослава }ч{иколаrвна

l-oriоBa об' сднааня спisв;засникiв Lt\,{}i
СВСГ << На,л6у.*,>iся>r (за зr-одого}:

тYл}-у}:Ё? -
'а'{-р i _LЁЁ_tt

Андрiй Еасильович
фахiвещь з ЕитаIlь рефорплування аграрнOго 0ектOра
(за згодою);

Ра ЙДерэцtад,*rяйя* iстра хq ЁТ ;а.t-,ilаш:кiвськртй
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