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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОНFIА ШРЖАВ НА АД4IНIС ТРАI{IЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про внесення злпiн в

розпоряdilсення zолов l,, Кам'янка-

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>> та у
зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни в розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii вiд 30.03.2017 J\Ъ 16s/02_08/17 <Про створення робочоi
групи для проведення щокварт€UIъного оцiнювання дiяЛьностi працiвникiв та
керiвника Кам'янка-Бузького Вп гунп Украiни у Львiвськiй областi>>, а сацде
затвердивши у новiй редакцiт склад робочот групи для проведення
щокварт€tльного оцiнювання дiялъностi працiвникiв та керiвника Кам'янка-
Бузького вп гуНП Украiни у Львiвськiй областi, згiдно з додатком.

2. Вважати таким, що втратив чиннiсть п.1 розпорядження голови
Кам'янка-Бузькоi раЙдержадмiнiстрацii вiд 30.0З.2017 J\Ъ 168102-08l1r7 кпро
створення робочоТ групи для проведення щоквартЕlJIъногр оцiнювання
дiяльностi працiвникiв та керiвника Кам'янка-Бузъкого вп гуНП УкраiЪи у
Jlьвlвськlи ооласт1).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керiвника
апарату райде Щрацii Л.Височансъку.

Бузькоt райdереrcаdлоiнiсmрuцit Bid
30.03.2017
сmворення
провеdення
оцiнювання
працiвнuкiв
Кам'янка-Бузькоzо.
Украtнu у Львiвськiй

М 168/02-08/17 оПро
робочоt zрупа dля

Iцокварmшlьноzо
diшlbHocmi
керiвнuка

вп гунп
обласmi>

lJa

,--,/'/Zz/.'./',,r,
./, , 

,,.

t. \ -"""":,sf /* ý

ф'НЫ

Голова B.I. Кирилич



Щодаток

до розпоряд}кення голови
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органiзацii ЗахисЪ5,

височанська
Любов Петрiвна

Чернецька

Склад

робочоi групи для проведення щоквартального оцiнюваЕня дiяльностi
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Керiвник апарату
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Марiя Василiвца

Мазяр
Михайло Тарасович

Шульган
Вiталiй Петрович

Рулко
микола Степанович

полiшко Оксана
Богданiвна

заступник голови Кам' янка-БузъкоТ
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