
укрАiнА

кдI\{, янкд- Б},, зiэК д РАЙонLлд JiЕржАвнл Адv|жI с трАцI я

розilор яджЕння
2 /,,u,t гz7с4аltэ /?? l,r. Ка\,т'янка-Бузька ж,39 / /ор-оа//7;

Про внесення змiн lo розпоряdlкення
,iпо, u Кам' янкu,Бу з ь Koi р айd ермсаdллiнiсmр ацti
вid 1 0. 05. 2а tr б .М2аб/в2-{ýЕ/1 е

к Про сmворення ко.ryвiсil" з MpBBet} ення

iH в е н mар uз ct цii е i ёsl о лtd е:;н i чм uх с п о ру l
на шmучнtlх воdнuх о6'tкým{ýх

Кам' ян ка-Бу з bKozo р в йону м

Вiдповiдно До ст,ст. 6, 2|, 4i Закон,ч YKpaTHlа кПоО мiсцевi держаЕ,,,

адмiнiстрацiТ>, i]роТотiоЛьЁ*Го ДорУЧеН}r,'{ ГслоВИ ЛъвiвсъкоТ облас-' -

адмiнiстЬацiТ вiд ci. i o.:t-l i з jъ 621017 -1 З та 1, зв'язку iз кадровиь,Iи змiнами:

1. Внести змiни В розЕоряДженця }-о.цови Кам'янка-Бyзь,"-,"

райлерlкадмiнiстрацiТ вiд 18.052016 }{s2Обi02-08l16 <Про створен}rя коъцiсi, ;

"р"uaia*,rя 
iнuе*"аризат.i\ гiцротехнлчних сЕOруд на штучýр{х всдн',{х 0б'скт:";

йм'янка-Бузьког,О palloi+y>, Еик-rIавII1р{ додаток у нозiй релакuiТ (лоластъся),

2. KoMiciT з прOвеДеннЯ iнвентарИзацii гiдротехЛiiчниХ сfiоруД На ШТУЧн- ,

водник об'сктах Кам'янка-Бузького району до 01"09,2017 здiйснити виiзди ,:,

мiсця розташуВання гiдоотехнiчних сгIоi]уД з }{етоЮ перевiрки наявнос,гi ,"

,технiчного стану гiдротехнiчних спор}/д,

з " Контроль за вцкоltеЕflý.:м розпоrr{дження llскластLi На ПеРШОГО ЗаСТУПНИ;{&

В"tr.Кирилич
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Керiвплик апарату
ра йдерлкадмiнiстра щiТ

ýодаток
д(-} рOзпорядlження голови

райдержедмiнiстраuiТ
в,lл <€/>>й4{cta 2аП
}in_3 9!J_e1 аd// F

Склад
KoMiciT з проведення iнвента"ризаrriТ гiдротехнiчних споруд на IIJтучних воДнlj'.

сб' сктах Кам'янка-Бузького району.

лкобев Височанська

ваlrrкiвський
Андрiй Станiславович

перший :jастуЕник голови райлержадмiнiстрацiТ,
голова koMicii i

I

l

1

]

l
1

Хаба
Олег Володимирович

з:ltslдYвач сектору з Еитань
районноt державноТ
С,' h'Ру]]9ЕДQlфii_-

Члени Kob,liciT:

цивlльного захисту 
|

адмiнiстрацiТ" I

]

-r,i
Клiщ
Ростислав Ярослаtsович

начальник вiддiлу мiстобу;lуваЁня, архiтектури т;
булiвниurва райдерхtадмiнiстюацiТ, головн;ай

apKiTeKTop району
Шевчук
Олеся Богданiвна

НаЧаЛЬНУrК Вli]ДlЛУ
Кам'янка-Бузькоi
адмiнiстрацii

агропрсмислового розtsит,i1,

районл+оТ державнс,

Вовк
Зоряна IBaHiBHa

галовнилi фахiвець з викасистання tsадн?лii

pecypciB Кам'янка-Бузькогс управлiння tsOдни,-j

об'сктiв iза з, о:ою 1

Голови мiсцевих рад {за згодою)


