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ВiдповiднФ до ст.ст. 6, 27, 4| Закону УкраiЪи пПро ь,riсцевi дерэкавtтi
адмiнiстратlii>>, Г[рограп,rи розвитк1, лiоовсг0 госп{эдарства ЛъвiвськоТ областi на
20|7 -2021 роки, затвердженнсТ iзiшепняья ЛьвiвсъкоТ обласноТ радц вiд
Ц.а2.2017 }lЪ3бЗ, Порядку ЕиriориýтанЁя KoTltTiB облас:ного бюдх<ет1, на
викоЕання заходiв обласноТ тлiльовоТ ýilограми розвитку лiсов*го
гOсподарства Львiвськоi облаотi на 2{}i7-2a21 роки, затвердженогФ

розпорядження гслOви ЛьвiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд
12"02.20\9 M98/0/5-tr9, та з }v{cTcFG виконi}F[ня догOвору про часткGве
вiдшrкодуванi{я Катчl'янка-Бузькоплу дочiрном1, лiсогосподарськФмJv
гriдприсмству ОКС ЛГГ{ <Галсiльлiс> Еитрат" пов'язаних з проведенням
заходiв iз вирощування садильЕ[Фгс} матерiалу та стtsсренню лiсових
кудьтур для лiсовiдновлеЕI]я:

1. Внести змiни у розЕорядження голови райдержадмiнiстраrдiТ вiд
10.05.2019 }&11Зlа2-Ф8l19 <lTpo ствоi]ення робочоТ групи для перевiРки
пiдготовки грунту пiд лiсовi культчри, ЕосадкIt лiсових культур).

2, Затвердит,и в новому с;сладi шерсональний склад робочоi групи для
перевiрки lтiдготовки та посадки лiсових культур згiдно з додатком.

З. КонтрGль за викснанням iiьсго розпсрядж9ння залишаIо за собою.
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робочоТ груilи
на землях лiсового

Ка ДЛГП <Галсiльлiс>>

.Щодаток
до розпорядження голови

Склад
для перевiрки пiдготовки та посадки лiсових культур
фонду Хtовтанецького та,Щобротвiрського лiсництв
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перший заступник голови Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii,
керiвник робочоi групи;

Члени робочоТ групи:

АIэ ТФЕdfi,ft]
Га"lчинчЕt

Мtаха*лiв*:а

началi,ник. вiддiлу а|ропромисловOго

розвитку Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ

,гкАлI{ч
F{а,tЁя

ЕвЕ,наýЕ{*

начаJIьник вiддiлу фiнансово -господарського
забезпечення головний бухгалтер апарату
Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii

мЕдьник
Eipa
АндрiТвна

головниэ? сiтецiалiст вiддiлу доход,iв
управ;-riння фiнансiв Кам'янка-БзzзькоТ
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