щ

УKPAiHA

ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстiРОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Лозова

вiд

ZZ жовтня

2018 року

Ns

]zb

2.5. Здiйснювати вивчення
документiв, якi посвiдчують право
власностi або користування земельними
дiлянками, розташованими на
територii
ЛозiвськоТ MicbKoi об'еднаноТ територiальноi
громади.
2.б. Взаемодiяти з Мiськрайонним

упрЪ"rrirп", у лоi".r*ому районi
та м, Лозовiй Головного
управлiння !ep*."J*uou.Tpy у Харкiвськiй областi,
Лозiвською одШ ГолоЪнЪ.о ynpu"nirr"
дФС Харкiвськiй областi,
правоохоронними органами.
2.7. Одержувати

в

у

установл еному законодавством порядку вiд
пlдприемств, установ та органiзацiй
докуме нти, матерiали та iншу
iнформацiю, необхiдну для виконання
п окладе них завдань.
2.8. Надавати власникам землl I
землекористувачам методичну
допомогу
поп
рекомендацiТ ,
ередження органiзацiйно-роз порядчого
характеру з питань в икористання та
охорони земель, розташованих на
територiТ ЛозiвськоТ Mi ськоi об' еднаноТ
територiальноi гро мZlди.
3.У разi вiдсутностi з поважних причин. членiв
постiйноi робочоТ групи,
участь у здiйсненнi обстежень земел ьних дlлянок можуть
брати особи якl
виконують lx обов'язки на перiод вlдсутн
ocTl
4.з асlдання Koмlcll е. правомочним, якщо в ньому
бере участь не менше
половини предста вникlв вlд заг€шьного
с кладу KoMiciT
5. Розпорядження мiського голови вlд
20 жовтн я 2017 року Ns 340 (П
ро
створення постiйноi робочоi групи
здiйснення контролю за
для
використанням земель комунальноi власностi
та додержанням вимог
земельного законодавства) вважати таким
втратило
, що
чиннlсть.
6, Контроль за виконанням розпо
ння покласти на секретаря
мiськоi ради Кобу С.о

та

мiський голова
КОшляк,2-З2-69

€=

С.В. Зеленський
с.о.

о.С. Степанова

I
,Щодаток

до розпоряджепня мiського голови

вiд

посгiйноfi

жовтня 2018 р. Nр

скп4д

@чоiгруrи дlя qцйснеrшя коЕцхNIю зrl впкорисrашям
комrrшъноiвlисншгi тадодер)Еrнням вимог
земельною закOнодавства

3! 6

земеь

l

Голова посгiйнdi рбочоi грушл:

1.коБА

СергйОлексйович

-секреrщшськоlрад.t

Ъстутпшк гшlовп посгiйноii робочоI груrш:
2. МШШlИК
- гопова посriйlоi Koйcii з пиг€lнь земеБнlD( вiдIос}fiъ
ОлексшщОлексацщович йибущъаrпятаархiтекгури(зазюдою)

Сяqеrар посгiйноi' робочоi групи:

3.ВОИIЕНКО

ОлеrаВоlrодашрiвга

земеrшпа<вiдrосlдrвiдцЦ
йсrбуryваrпщryхiтекrуритаземеrь*па<
вiдrоотrйськоТрад.r

-ЕtrйJшilш(уrравлiшяекономiк,rйськоi рад.r
- нrFI€lJIыlик Лшiвською управIIiшя Гоlrокrою
управт,itпя ЩОС у Хryкiвськй обmиi (за тодою)

IиIалшик вiшiпу йибуryва+lл архiтекгури та
вiд{Фи йськоi радц гоlrошшй apxiTeKrcp
- IаtIrlJIьник вiддiлу конrро,lшо зar виксриспlшlям т:r
охороною земФIь у ЬпвrrrокЬькоп,rу, Перюмйськоl"tу,
Лшiвському райоrих сгаршою дер@вЕrоIо iнспекrора у
земеJIы{LD(

ферi

дер*савttою коrпропю

gt

8.миюFIЕнко
ошгаоле,lсi,вrи

та

з

тtI

кошропю 9
охорною земеIъ Гоrrовною

охфоною земФъ Угравпitпtя
викорийашrям

вIrкФийЕlшulм

управчiшя Щерсшсапасrру у Хryкiюькй обmсri
(зазюдою)
- начаJыlик Ilfiсыgайоrпою
у ЛвЬькопту

рйонi та м. Лшовй

Голокrого

}тщавлiш{я

ЩеркюtеддсtрууХаркiвськй обласri(затодою)
- н.IIIЕIJш{ик юрlщ,FIною вiддiлу апryагу ы]конrлFIою
лсомiтчгу

йськоiрадl

- I*IIEumilK секюру rревеrщir' Лвiвською ВП
ГIIУП в Хryкiвськй обrасгi (за згодою)
- rи шборчому orylBi я<ою рФгаuо.rm земФIша
|h
дллfiй, IIиIЕIнIя щодо викqрисйшrrl
ршглац рбочоi грlти @а зюдою).

Секретар MicbKoi ради

Кошляк,2-з2-69#'

С.о. Коба

