
РОЗШОРЯДЖЕННЯ
J\b

П ро провеdення iнвенmар uзацii
з ах ас н uх лi с о в tlx HacadMceH ь

л iHiйHozo mапу (полезuсuсн tlж

лiсовtlж cшyz) на mерumорil району

ВiдповiДно дО статеЙ 6, |з, 2|, 39 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi

uдмi"iсrрацiТ>, на виконаннrI пункту 1 розпорядженнJI голови Львiвськоi обласноi

державноi адмiнiстрацii вiд t2.0з.2о20 Ns162/0/5-20 щодо проведення

1нвентаризацiт захисних пiсових 
"uсuд*сi"ь 

лiнiйного тиtry (полезахисних лiсових

смуг) на територii областi: ' ,'

1. Створити районну робочу груry з проведення iнвентаризацii захисних.

лiсовиХ насадженЪ лiнiйного тишу (полезахисних лiсових смуг) на територti

району згiдно додатку.
2. Робочiй групi до 20.0З .2020 провести iнвентаризацiю захисних лiсових

нaсaДженълiнiйнo.o,",ry(пoлeзaxисниx,лiсoвиxсмyг)нaTepиTopiipaйoнy.
3. Сектору житлово_комунЕtльного господарства, i"фРu:||IYр"'

енергетики та охорони довкiлля райдержадмiнiстрацii iнформувати про проведену
rl.

роОЪiу._..о"rruрrй"' екологii та прцродних pecypciB обласноi державноi

адмiнiстfi ацii щокварт€tльно до 2З. 0З .2020,

4. Контроль за ви собою.

Голова х. зАмулА

HrI з€шишаюffiý

,ё4



Щодаток

до розпорядження

склАд
районноi робочоi групи з проведенrrя iнвентаризацii '

захисних лiсовrос насаджень лiнiйно.Ь,".ry (полезахисних лiСОВИХ СМУГ)
]

,i на територii Кам'янка-Бузького району
Замула Христина
Петрiвна
Лень Володимир
Богданович

савка ольга
Щмитрiвна

,Щацко Петро
Тванович

,IIдкiвнич Роксолана
Йосифiвна

Капiтанець Борис
васильович
Тебенко Валерiй
миfuйлович

Керiвник апарату

- завiдувач
запобiгання

роботи,
апарату

- голова райдержадмiнiстрацii, голова районноi робочоi
групи;
- начаJIьник вiддiлу ГУ ,,Щержгеокадастру у Кам'янка-
Бузькому районi, заступник голови районноi робочоi
групи;
- завiдувач сектору житлово-комуналъного
господарств4 iнфраструктури, енергетики та захисту

- головний спецiалiст сектору житлово-комунаJIьного
господарства, iнфраструктури, енергетики та захисту

довкiлля райдержадмiнiстрацii;
сектору з питань правово1

та виявленЕrI корупцiТ

р айдержадм iнiстрацiТ;
- в.о. нач€tпьЕика фiлii <Радехiвсъкий райавтодор>> ДП
<<JЬвiвський облавтодор>) (за згодою);
- директор Кам'янка-Бузького .ЩJIГП "гАлсIJЬJIIС" (за

згодою);
- представник,,ЩfI <<Буський лiсгосп> (за згодою);

- ,rр.д.ru"ник ЩI <Жовкiвський лiсгосп> (за згодою);

- .rр.д.ru"ник,ЩI кРаДехiвське ЛМГr'(за згодою); 
.

- голова органу мiсцевого самоврядування (за згодою);

- землевпорядник органу мiсцевого самоврядування (за

згодою). а1

Л.ВИСОЧАНСЬКА

раионно1


