
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
\

голови районної державної адміністрації 

0$ 2018 р. м. Старобільськ

Про створення робочої групи з питання проведення моніторінгу фактичного 
використання земель сільськогосподарського призначення

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації -  
керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 17 вересня 2018 року 
№ 690 «Про створення робочої групи з питань проведення моніторингу земель, 
посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур області», 
керуючись статтею 6, пункт 3 статті 16, статтею 17, пунктом 9 статті 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Створити робочу групу з питань проведення моніторингу фактичного 
використання земель сільськогосподарського призначення, посівних площ та 
урожайності сільськогосподарських ^культур, затвердивши її у складі, що 
додається.

2. Робочій групі, в межах повноважень, провести дії з питань моніторингу 
земель, посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур, аналіз 
фактичного співвідношення культур у сівозмінах.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації О. Калініна.

Г°Л0Ва А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

2018 р. №

Склад
робочої групи з питань проведення моніторінгу фактичного 

використання земель сільськогосподарського призначення, посівних 
площ та урожайності сільськогосподарських культур

Г аркавий
Анатолій Іванович

Калінін
Олександр Семенович

Крутько
Тетяна Михайлівна

голова Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області, голова 
робочої групи

перший заступник голови Старобільської 
районної державної адміністрації Луганської 
області, заступник голови робочої групи

головний спеціаліст-юрисконсульт Управління 
агропромислового розвитку Старобільської 
районної державної адміцістрації Луганської 
області, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Лиманський 
Микола Федорович

Рудаков
Володимир Семенович

Болдар
Сергій Миколайович

начальник Старобільської об'єднаної державної 
податкової інспекції ГУМіндоходів у 
Луганській області (за згодою)

начальник Управління агропромислового 
розвитку Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

заступник начальник Управління 
агропромислового розвитку Старобільської 
районної державної адміністрації Луганської 
області

Підцубний
Олександр Леонідович

- головний спеціаліст з питань розвитку
тваринництва Управління агропромислового 
розвитку Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області



Зуева
Наталія Василівна

Халявкіна 
Ірина Юріївна

Семеніхіна
Вікторія Олександрівна

начальник відділу статистики у 
Старобільському районі ГУ статистики у 
Луганській області (за згодою) 
виконуючий обов’язки начальника Відділу у 
Старобільському районі ГУ Держгеокадастру у 
Луганській області (за згодою)

*  *  

завідувач юридичним сектором Старобільської 
районної державної адміністрації Луганської 
області

Голови сільських рад 
(за згодою)

(за списком)

Начальник Управління 
агропромислового розвитку В. Рудаков


