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КАМ, ЯНКЛ-БУЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДN4IНI СТРАЦIЯ

розпоряджtrння

Про внесення злwiн dо розпоряdмсення
?олов u районноi depMcaBHoi аdмiнiсmрацii
Bid 16.07.2017 м 314/02-08/17
,,Про внесення злпilt do розпоряdнсення
zол о в u р а йо нн о i d ер нс clB н oi аdлt iHicmp u цii
Bid 28.04.2016 М 198/02-08/1б ,,Про уmворення
KoH<ypcшoi KoMicii з розмiu4ення muлrчасово
вiльнuх кооumiв районноzо бюduсеmу на
вклсуDнtх (Dепозumнuх) рахунках у банках"

Вi.цпоrзiдtrо .rlo Закоrrу УкраТrrи ,,ГIро мiсцевi ,,Iсрittаtзtli a;tMii,ricT,palliT",

рilrtетtttя Каrt'ятtка-Бl,зькоТ районrlоТ ра;Iи вiд 2З .|2.2016 ЛЪ 1 l .,IIро райоrrrrий
бlоr\rкет Кал,t'янка-Бl,зького районr, на 2017 piK":

l. Вгrес,ги зп,тit"tи у додаток .lto розпоря.цiкеI]ня I,оJтоI]и райоltriоi'лерrкавноТ
а;tr,,rirliс,грацiТ Bi.lt l6.06.201 7 ЛЪ 3 14i 02-08l i 7 ..I Ipo l]t{ссенIIя змiн до

розпоряд}кеI{ня I,оjIови paйorrrroT державtlоi aдMil;ic,гpaltiT Bi.,t 28"04.2016
лгg l98/02-0B/16 ,,ГIро утвореIIIIя KoHKypcTToT KoMiciT з розь,tiltIсIIIIя тимчасово
вi_пьrIих KorшTiB райоtll,tого бrодяtету tIa вкладних (:tсгrозr.r,гrrих) рахуIIках у
баI{ках", виклавшIи у rrовiй редакцiТ, що лодае,гься.

2, Котtтро;rъ за виконаIIням розrIорядженItя iloK;IacTи I{a першого
зас,гупника гоJIови райдертсадьtirriстрацiТ А.Вашкiвськоl,о

Голова B.I. Кирилич
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Щодаток
до розпорядженFIя голови
районноi державноТ адмiнiстрацii
вtд < 0t ) липнlI 2О|7 року
хэ зПРа - 0J fly

склАд
конкурсноI KoMiciT з розмiщенця.Iимчасово вiльних коштiв районноfо

бюджеry на вкладних (депозитних) рахунках у банках

ВЛШКIВСЬКИЙ
Андрi й Станiсл ево BITLI

БАрилл
JIтодмила Антоtliвна

/tудА
lрина lBaHiBHa

БОРИСЕНКО
свiтлана Михайлiвна

Борис
VIар'ян Володимирович

ковтАло
Василь Володимирович

Керiвник апарату районноi
держав[IоТ адмiнiстрацiТ

перший заступl{ик гоJIови районноТ
державIIоТ адлr iiтiсr,рацiТ, I,oJIoBa
KoMiciT

I{ачальни к чправ"ll i тtня ф i Ttatlci в

районноТ держаI]ItоТ адмi lr i с,грацiТ,
заступIIик головli коп,riсiТ

Ч-тtени KoMiciT:

начаJIьник вiдд1i;l1, ;toxolIilз управлiння
фirrансirз райогr rloT дерiкавтt оТ

альriнiстрацiТ, сеrсре,гар r<omriciT

начал ьIJик угIраI]JI i rrIrя fi ержавноТ
казначейськоТ с;rужби УкраТни у
Кам"янка-Бузt,кол,tу райоrri JlbBiBcbKoT
областi

провiдний спецiа-гriст вiддiлу
правового забезпечення, взаемодiТ з
правоохоронними органами,
оборонноi та мобiлiзацiйноТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцii'
районноi державнOi адмiнiстрацii

Голова постiйноТ KoMiciT, з питань
бюджету, фiнансiв та податкiв

лlобов Височанська


