
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №

Про внесення змін до складу 
районної комісії з питань 
розпорядження землями 
державної власності

Відповідно до ст.ст. 17, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст.ст. 6, 16, 
21, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України « Про 
оренду землі», Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», п. 6 Положення про районну 
комісію з питань розпорядження землями державної власності, затвердженого 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 листопада 2007 року № 808, з 
метою забезпечення належної роботи районної комісії з питань розпорядження землями 
державної власності:

1. Внести зміни до складу районної комісії з пйтань розпорядження землями 
державної власності, затвердженого п.1 розпорядження голови райдержадміністрації від 
28 листопада 2007 року № 808 «Про районну комісію з питань розпорядження землями 
державної власності», виклавши його у новій редакції, що додається.

- 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 04 серпня 2017 року № 528 «Про внесення змін до складу 
районної комісії з питань розпорядження землями державної власності».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник го, 
державної адміністра: 
голови районної 
державної адміністраці В.О. ВИСОЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

Склад
районної комісії з питань розпорядження 

землями державної власності

Бахтин 
Людмила Григорівна

начальник відділу з питань розвитку рослинництва, 
тваринництва та інженерно -  технічного забезпечення, 
в. о. начальника управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, голова комісії;

Черняк 
Людмила Василівна

керівник апарату райдержадміністрації, 
голови комісії;

заступник

Шаповалова 
Вікторія Сергіївна

головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

Шепітько 
Ірина Петрівна

начальник юридичного 
райдержадміністрації;

відділу апарату

Шрамко 
Валерій Федорович

начальник Відділу у Новопсковському районі 
Головного управління Держгеокадастру у Луганській
п ^ т т я р т і  ґ ' і я  «області (за згодою);

Колєснік 
Тетяна Леонідівна

головний спеціаліст Відділу у Новопсковському 
районі Головного управління Держгеокадастру у 
Луганській області (за згодою).


