
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я 

22 .05.2020                     смт Воскресенське                                       №25

Про внесення змін до складу комісії  
із визначення втрат та відшкодування  
збитків власникам землі та землекористувачам
при Воскресенській селищній раді

        Відповідно  до частини  6  статті  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні", постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
19.04.93  р.  N 284  "Про  порядок  визначення  та  відшкодування  збитків
власникам землі та землекористувачам", статей 156, 157 Земельного кодексу
України, виконавчий комітет Воскресенської селищної ради

 ВИРІШИВ:

1. Внести  зміни  до  складу  комісії  з  визначення  та  відшкодування  збитків
власникам землі  та  землекористувачам при Воскресенській  селищній раді,
затвердженого рішення виконавчого комітету  селищної ради  від 24 липня
2019  року  №  36  «  Про  комісію  із  визначення  та  відшкодування  збитків
власникам землі та землекористувачам», виклавши його в новій редакції, що
додається

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з
питань   житлово-комунального  господарства  та  комунальної  власності,
питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та  охорони
природи.  

Селищний голова                                                    Олександр  ШАПОВАЛОВ



                                                      Додаток   
                                                                                    до рішення виконавчого

                                                                          комітету селищної ради
                                                                                    22.05.2020 року №25

СКЛАД
комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та

землекористувачам при Воскресенській селищній раді

Білозор Тетяна                    – Секретар селищної ради, голова комісії
Петрівна

Черновол Валентина          – Керуюча справами виконавчого комітету
Іванівна                                  селищної ради, заступник голови комісії
                                                                
Белев`ят Юлія Іванівна          – Начальник відділу фінансів, секретар комісії 

Члени комісії:

Кузьмін Володимир            – В.о. старости с. Калинівка;
Сергійович

Бегліца Ірина Федорівна     – В.о. старости с. Пересадівка;

Сакун Олена                         –  Начальник юридичного відділу;
Володимирівна

Черненко Наталія Йосипівна – Головний бухгалтер селищної ради;

Лінінська Оксана                    – Начальник відділу земельних відносин;
Анатоліївна     
                                  
Захарова Олена Георгіївна  – Спеціаліст-економіст І категорії;

Чупкіна Марія Сергіївна     – Заступник начальника відділу Держгеокадастру 
                        у Вітовському районі Миколаївської області ( за узгодженням);

Горощенко Дмитро            – Начальник Очаківського управління  ГУ ДФС
 Володимирович                    у Миколаївській області  ( за узгодженням); 
                 

Селищний голова                                                    Олександр  ШАПОВАЛОВ




