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Прв Еlt€с€ння злиiн dо розпоряdзIсення
zол tу в ý4 р а i,io н Hoi depctca вн oi аOлиiнiсmр а цiiBid il8.12.2017 М 742/02-08/17 кПро
?ol|1l8€ 8i,унеlth,я Полоелсення про
КОЁ,lli_р,_{J1.''лglri вidбiр суб'екmiв оцiночноI
0ist.tbttl.,tllli !|ля провеdення експерmноi
,?pOt,й{,tt,Ji' t},,4i+biu зе"иельнuх diлянок
нес i.з t t,')i \'l)tOCпodallcbKoZo прuзначення))

.'i_i/,гlrэl iднrэ дО ЗаконУ УкраiЪИ <,ПрО мiсцевi державнi адшriнiсrраrriТ> l,a у
зв j:l:ii(ly :i п,lцрсв1{ми змiнами:

]:iHecTl.r змiнИ дО розпоряДженнЯ гOловИ районноТ .лер;кавгlоl
адl,titi i.,.'_:,;'r,лi' вiц 08.12.2017 J\b 742l02-a8lt7 <Про за.твердження Ilолох<ення Jlpo
коF.}:],л/:},.;|.]r.Ё: лiлбiр суб'сктiв оцiночноТ дiяльностi для проведення ексilертн,зТ
ГРОij-lt Г;;li :ri{i tKli ЗеМеЛЬНИХ дiлянок несiльськогосподарського прi,iзначенt]яi),
ВиI{" Iail-i_lt,i долато,( до розпорядження у новiй редакцiТ, ш{о додас],ься.

,l I} r,i ]наl,и таким. шо втратиJIо чlаннiсть. розпоряляiенFIя r-ол(_}вlJ
Ра"i i_]rlгiij' 1ер;кавноТ адмiнiстрачiТ вiд З 1.01.2018 ль 64102-08/l8 <<Iipo Bi{ecejlil${
змiн Д,l} ,_)i)зIIорядження голови Кам'янка-Бузькот райдержадш,iirriстрашiТ Bi;i
08, i j, ?il 1; .Jt.t'' 142la2-08l17 <ПРО ЗаТВердЖення По;iоlкенr" ,,ро кOнкурсниi-i
вi,iц.':i,Э ,.,,"l 't]I,iгiB оцiночнОТ дiяльностi для проведення екслертноi ;рошовtli
orlil tblt.l ii]::\l€:-лЕНИх дiлянок Heci 9дарського призначення 

"; Fic lтtr)()ль за порядження покласти на першого
ЗОt)i у,i }il ]{it ГОJlОВИ РаЙО iстрацiТ Андрiя Корбецького.
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Г(i.1Фri;,l, Христина ЗАМУЛА
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Додаток
до розпоряд}tення головr.1

склАд
koMicii з визначення суб'екта оцiночнот дiяльностi дляi проведення

експ8р,х,нот r,рошrовоi оцiнки земельних дiлянок несiльськогосподарськOго
призначення

,4, Кrlрбецький

Р" l{якiiвнич

Члени KoMiciT

Л" Барила

I{" Бойко

Rисочанська

Н" Ткалич
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Kc:ir iB н иtкt а ]tтapal.y Любов,ВиСоЧАнСькА

райлержадмiн iстрацiТ
вiл r, lf ,, t,(/tl r r rJ 1.0a.0,

перший заступник голова районноТ
державноТ адмiнi цtl, голова KoMiciT

завiдувач сектору з питань правовоТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцiТ апарату
районноТ державноТ адмiнiстрацii, секретар

KoMiciТ

начапьник управлiння фiнансiв районноТ
оТ адмiнiстрацii

та агропромислового розвиткурайонноТ
державноТ адмiнi

керiвник апарату районноi державноТ

начапьник вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення районноТ

ноТ адмiнiстрацiТ
нач€Lпьник вiддiлу мiстобудування та

архiтектури районноТ державноТ
; ?дмiнiстрацiТ


