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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"€uъz,r /rФг? м. Кам'янка-Бузька N",,/ý/рд аз/8

Про провеdення у 2018 роцi перевiрок
зdiйснення ор?анuлru мiсцевоzо
самовряdування району dелеzованах
повнова}tсень opzaHiB ваконавчо'i
влаdа

iq

Вiдповiдно до ст.11 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядуванЁя в

УкраiнЬ, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.03.1999 Ns3З9 кПро

затвердженЕrI Порядку контролю за здiйсненням органами мiсцевого

самовряДування депегованих гIовноважень органiв виконавчоТ владп> :

1. Внести змiни у додаток 2 до розпорядження голови

райдерЖадмiнiстрацii вiд 27.05.20tЗ J\b170 <Про Порядок коЕтролю за

здiйсненням органами мiсцевого самоврядування делегованих повнов€Dкень

органiВ 
""no"u""oi 

владю>, затвердивши скjIад KoMicii для проведення перевiрок

за здiйсненням органами мiсцевого самоврядування делегованих повнова}кень

органiв виконавчоТ влади у новiй редакцiй згiдно з додатком 1.

2. Затвердити графiк проведення у 2018 роцi перевiрок здiйснення

органами мiсцевого самоврядування району делегованих повноваженъ органiв

виконавчоТ влади згiдно з додатком 2.

з. Вважати таким, що втратило чиннiстъ, розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii вiд 17.01 .2017 J\ъ21l02-08/17 <Про проведення у 2017 роui
перевiрок здiйсненшI органами мiсцевого самоврядування району делегованих
повноважень органiв виконавчоi владп>.

нанням розпорядженнrI покласти Еа керiвникаКо4.
апарату

Голова

i.i Л.Височанську.

В.I.Кирилич



.Щодаток 1

до розпорядження голови

склАд
koMicii для проведення перевiрок за здiйсненЕям

органами мiсцевого самоврядування делегованих повноважень
органiв виконавчоi влади

(за посадою)

Керiвник ацарату райдержадмiнiстрацiТ

Начальник вiддiлу комунiкацiй з
Iромадськiстю, органiзацiйноТ та
iнформацiйноi дiяльностi апарату
райдержадмiнiстрацii

Члени KoMicii:

CTpyKTypHi пiдроздiли апарату ра йдержадмiпiст$ацii;
начаiIънИк вiддiлУ докуменТообiгу, контролю та розгJUIду звернеЕь апарату
|ромадян райдержадмiнiстрацiТ;

корупцiI апарату райдержадмiнiстрацii;
- нач€Lпьник вiддiлу веденшI Щержавного ре€стру виборцiв апарату

райдержадмiнi страцiТ;
- завiдУвач сектОру роботи з персоналом апарату райдержадмiнiстрацii.

CTpyKTypHi пiдроздiли райдержадмiнiстрацii:
нач€Lпьник управлiння соцiЕlJIъного захисту населеЕня райдержадмiнiстрацii;
начальник управлiння фiнансiв райдержадмiнiстрацii;
начапъник вiддiлу економiчного розвитку i туризму райдержадмiнiстрацii;
нач€UIънИк вiддiлУ iнфраструктури та житлово-комунаJIъного господарст"а
райдержадмiнi стр ацii;
начЕLгIьнИк вiддiлУ а|ропромислового розвитку райдержадмiнiстрацiТ;
нач€Lпьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii;
начаJIьнИк вiддiлУ мiстобудування, архiтектури та будiвництва
райдержадмiнi стр ацii;
завiдувач сектору кулътури райдержадмiнiстрацii;

- голова KoMiciT

- секретар KoMiciT

нач€lilьник вiддiлу правового забезпечення, взаемодii з правоохоронними
органами, оборонноi та мобiлiзацiйнот роботи, запобiгання та виrIвлення

завiдуваЧ сектору з питанъ цивiльного захисту райдержадмiнiстрацii;
завiдувач сектору молодi та спорту райдержадмiнiстрацii;
нач€Lпьник архiвного вiддiлу райдержадмiнiстрацii;
начальник служби у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ;
директор районного центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi.

Територiальнi органи виконЬвчоi влади:
начаJIьник вiддiлУ у Кам'янка-Бузькому районi Головного Управлiння



.Щержгеокадастру у Львiвсъкiй областi (за згодою).
заступник головного лiкаря з медичного обслуговування населення
Кам'янка-БузькоТ IРЛ (за згодою).

Керiвник апараry Л.П.Височанська



Назва ради TepMiH перевiрки

Щобротвiрська селищна лютии
Старояричiвська сiльська травень
Стародобротвiрсъка сiлъська червень
Новояричiвська селищна червень

lepHiBcbKa сiльська вересенъ

в еликосiлкiвська сiлъська вересень
Банюнинсъка сiльська жовтень
Стрептiвська сiльська жовтень

Щодаток 2
до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацii _, , )

вiд,И r;/ l"t/j' N9,У/' ?-, a_l,//\x

грАФIк
проведення у 2018 роцi перевiрок здiйснення

ОРfанаМи мiсцевого самоврядування раЙону делегованих повцоважець
органiв виконавчоi влади

Керiвник апараry Л.П.Височанська


