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р{_}згýi}рядiкЕннж
. м. Кам'янка-Бузька к, &Lal-J_l1ы_&! uu<а Ю,Uрry

}'7р,rэ :lll1,1i.llJilHHя tвосrпiйнвi робвчоt ерупи
ilпж. ,iэýсреgемсення воdуll.ах об'скrюiв,

!tuзl?ýýw!{rв*Nltх н& пtериflrорiл, Кми'янк8-
Бузьлtеlzлl ;зяйону

Вiдlttэвiдно до Закону УкраiЪи кГ{ро мiсцевi державнi адмiнiстрацiir>,
Зако;з-1,, УкраiЪи <tГIро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраiЪи Lцсд0

забезгле.lеяня безперешrкоднсго дост}тпу гро]\4адян до узбере}к}кя водtiих сrб'сктiв

для загаjjiьi{ого водOкориgтування)), на виконання доручення застуг{ника голсýи
Львiвл,ькоi обласноТ дер;кавноТ адмiнiстраrдir вiд 14"01 ,2а2а }Ъ 1lа16-20ll\З,

t}сзгrl.ян:i,_!tl_jj4 лист департаменту екологiТ та прироДних pecypclB ЛьвiвськоТ
обла,;н*Т державноr адrr,яiнiстрацiТ вiд 21,С1 "202а Jrгs З 1-548lalZa:

l)творити гrостiйtiу робочу l-pyшy для обстсжsння всдних об'ск'гiв"

рOз1,;|r_.r.iiЕ;*\lйх Ё{а територii Кам'янка-Бузького райошу, нз, ilрелýлст Еиявл9н}lя

ог0]_}i!;к а6* iншrих кOнструкцiй на зеN{ельних дiлянках шрибережtл.ик захисfiиХ
cМyr,,l i:li;la,,]i згiдшс з,цодаткоl\{.

i;, 2, Г_{остiйнiй робочiй групi 06.02-07.02.2{J20 }-lpoвecт}I обстежtення
вOд;J"i,{ l,б',:]ктiв_ рOзташованих на територiТ Кам'янка-Бчзького раЙону. На

гrtrlелiйе,i вriавлення огOрO}к абс iHtliиx конотрукцiй на земельних дiлянкак
прriЁер*lкних захисних се4уг

:], К,онтроль за виконанням розпорядження шокласти на заступника
головLt районноТ дорх{аtsноТ aдMiнicTparriT вiдповiдно до розпОДiЛ-v

ф;дткlliсlгrа-цьних обов'язкiв.
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frодаток
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СКЛ/LД
гсостiйЁ{r}l робочоТ гругяи для обстеж(енýý{ Еодншх об'сктiво рФзташIФваЕIих На

територi'i. Кам' янка*Бузького райок*у

,Y;,:ýА jý{ул,е гслоtsа iзайонноТ депrцавнсli ал,r,iiuiс:irашii'" гO]i{lЕ,а

po0ol]oi Гр"чllи:

зевiдувач сскто,0-\, житло в о - кС},lдYналь Ei 0ГО

1-_я,,,"- ,1ВКА гOспOдаротва, iнфраструктури, еяергетики та заi{ltст}1

довкiлля районноТ державноi алпдiнiстрацiТ, заступшик

голови робочоТ груши;

головний спеiдiалiст оектору }китлоЕо*коh4уI{апъЕлог0

господарстtsа, iнфваотруктури, енергетики та захисly

довкiлля районноТ державноТ адмiнiсr*рашiТ, oeк1]eTap

робочоТ гругfи;

Члени гtостiйноЁ робочоi групи

rтровiдний iHiKoHeB по tsодних рOсурсах Кам'янка*
Бузького ушравлriння вOднOг0 гсспOдарства. {за

згодоrоi;

,l i "r 1,+ЩК{,}

завiдувач сектору з шиIань правово? роботи,
заглобiгання та виявленЕя {tоруIтцiТ апарату раrйоrrноТ

державноТ адмiнiстращiТ;

" 
ý' v . гl\iначаJlьник вlддl.шу 1, Кам'яfiка-Бузькому раиOнl .t у

2]ежгеокадастру у .IfbBiBcbKiй областi (за згодою) ;

голова вiдповiдноТ мiсцевоТ ради (за згодою):

з€млевг{Oрядник вiдповiдноТ плiсцевоТ ради (за

згодою);
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Ксlбз iB а* rtк ft }1а рат,у

представник ffержавноТ екологiчноТ iHcпeKrtriT )/
Львiвськiй областi {за згодою);

предстаtsник департаменту екологiТ та I]рирсдних
peclzpc iB ЛьвiвськоТ о блаоноТ державно l' адмiнiсз ращiТ
{за згодою);

предстаЕник ГО <КооJэдинацiйна рsда учаснл.лкiв
бойових дiй Львiвщини) {за згодою);

представник ГО <Львiвська обласна *пiлка.
сощiального захисту бiйцiв АТО та сiмей загиблртю>
(за згодото);

IIродставник ГО <Спiлка учаоникiв бойових дiй в
АТ0, ООС добровольцлв та Ес.понтерiв <Гlобратим}I
о6'еднанi> (за згодою);

представник ГО <Еко.юа> (за згодою),
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