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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
20
’’
01
2015 р.

№
8

Про створення комісії з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Чечельницького району

	Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст.17,152-157 Земельного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року за № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам»:

Створити постійно діючу комісію з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Чечельницького району у складі згідно додатку.

Комісії у своїй роботі керуватися Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року “ Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”(із змінами).

Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.





Голова районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            О. Кохановський
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            О. Атаманенко
                            О. Тимофієва
Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 8 від  20.01. 2015 року


СКЛАД
постійно діючої комісії з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
на території Чечельницького району

КОТЕНКО 
Володимир Андрійович
-
начальник управління агропромислового розвитку в Чечельницькому районі Вінницької області, голова комісії;
НИКИТЮК 
Наталія Тимофіївна
-
головний спеціаліст сектору правового та кадрового забезпечення апарату райдержадміністрації, секретар комісії;

КОХАНОВСЬКИЙ 
Олег Валерійович

-

начальник відділу Держземагентства у Чечельницькому районі Вінницької області;



ШЕСТАКІВСЬКИЙ Олег Валерійович
-
завідуючий сектором цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії правоохоронних органів;



САВЧУК Віталій Володимирович
-
Начальник відділу економіки та торгівлі Чечельницької РДА;



ЖМУРКО
Олександр Миколайович
-
начальник Чечельницького районного відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, головний архітектор району;
БЕСЕДА Ольга Віталіївна
-
Головний спеціаліст культури і туризму Чечельницької РДА






Решетник Ніна Олександрівна
Хавроха Надія                -     
Миколаївна

Керівник апарату райдержадміністрації                   
-
начальник фінансового управління Чечельницької районної державної адміністрації
Завідувач сектору оподаткування юридичних осіб Чечельницького відділення Бершадської ОДПІ

                        
                           О. Тимофієва





