
_чкр.АтнА

кАм, я_н}iА...Буз bn{A р Al;i 8нн А IIEP }кАв }и Адр4Iп II с трАLЩЯ

Рt{}ЗШфРяД}кЕЁ{F{я
# ЦцЩz{q_ fu}//ра/,е"," idам,.янка-Б;,зьк;з N" ёЦЦ:её2S,/

Npo вLt€с€нFtя lлаilа g,Ъ,8

розrаоряdмсенýtя ?!9Jl8вуi {t'tула,'я,tlцtl*

Бузькоi рам'lер,аlсвdлцiнýrw;рlаl4iii вЕd

$4"05.2016 Д?i 2#l/{}2-r}8t,lб цl {рв
сппвор€уtFtя к*"иtсtt , ,gи!ltL|l-!r,

уrоzgипення зtлбореовllлtвсrжi ,rз

зruробimноi ltJlý.wlw ('?p{}Hr{rr{}e8

забезпеченt-t,п}, увенсift, сrмwпеttйýй
rпа iH tla uх сs цýал ьм их в, [,rýа"!,ё {rw$ D

Вiдповi,ц.но ц,э Зеь:сн;i Укр+iЪи <<11ро lптiслдевi.державнi адмirriстраlriТ> та У
зв'язку з кадрrзЕиьtи зт,лil;itми :

1. .Внестrt :зьцitr:а дi} ь]озi]орядл{ення гOлФви Капg'янка-БУЗЬКОТ

райдержадмiнiст,рацi;л Bi:r 0l:..G5 "2l116.N"s 20]/i}2"-08116 <Г{ро стtsоре}{ня KolvTicii з

г{итань п{fгаIшеt-lня забор:-срiiя*;стi iз з;ilэсбiтлrr.,Т ;тлати {гроlлового забезпечення),
гленоiй, стипендiii та iнлtrих t,оrliгtльнlrх виплат}, виклавIши J{ОДаТОК ДО

розпOрядженЕя :,i новiй ре;lа.кшil
2. Коr,tтрtзлъ :};: ElxK+iaii}lяF,l р{,зц(}рядження л]Oкла,Oти F{a IiершоГС

:,r.i*]'Vfitli,iKa адмi ;]; l;Ti}iarilT lt". i]ашк iвського

tr-'олова ffi,tr" KшlglиlKlt*lt
ffi
W

lWj



fdo,:aTcK
дс} l]GзII{,ряджеflня головtI райоtrноТ
дсл.}1tаЕ н оТ адм i HicTpaиiT

"iп 111LцзzZЦz_аq_ __2а18 року
ж _ _/_q/еgлg/lL

,,, iii "Гt ,\;[
KtlMieiT з ilрiI;1нЬ }I,i].г*,l]Iе{Flýl{ :.!!|]_},tt ,i}l*НOСr: iз заробiтно"l'пла,ти (гроrrrовогlэ

зaije}l{*,"+elK}lfi!,. пе lcipi. L],, Е,i..ла,]:i,tiц]c тr: flIjJI,1}| соцiалiьних ttрlтtлат

ffi--г :1СР:,lilЙ ]itý'гlцl!t;:к гслоtsи t(ам'янка-БузькоТ районгrо-i
l;r.]о.;lii_.зЁ;зi адгцil;lс,iрзriiТ. гtl_цсва KoMicii' i

. _ ._ : __

БАрилА {iirl-,j1:,lliill ];п1l;,:влiь,ня фiнансiв Кам'янка-Б.чзькоТ

хомА
O.Tr ьга Володиiчiирiвна

tT''iII;--цi,il!{l,i iliДДt. lу е}iОЕоN,llЧНоГо рОЗtsи]'к}' 1'ГУриЗ},х)'

К ;tui яt,-ti.l ;_-Б у зbr-cr i paii i lrrHoT дсрlI{ ав}цl qдN{iцЦIрецiТ

Антсняк
галина Михайлiвна

iiiiчl;].пi,}i!il,, rзi,l,,ijл}, агропро1\,{исJlовOг0 розв}I:гкч
К,ir,l' я ть. ;", Б -r, зьtiт-.i pali сlrт н оi дер}кавноТ адц,ri нiстрашi Т

BA[i]i}'K1
Марiя IBalriвHrl

ДOВI'дI+ tlK
t)KcaHa ВOлод гllч:я *iB я.а

Kyi-Iry,
ольrа Bacll;;i.BlTa

ЦаЧЁ.IЬнi{}i [{алt'янка-Бузького вlддlл}.

i обс:у|ов}.ваIIня громадян (сервiсний центр)

i :rровлiнtiя обслlтоврання громадян Головного
| уrравлiння Пенсiйного фонду УкраiЪи у Львiвськiй

l __ _эýдеqцgщ:одqФ_
i дi4ректор Кам'янка*БузькоТ районноТ фiяiТ

] lчд:q*!щql9lq[ryц9.о це"rру зuй"яrо.ri (

i гспсвlтиil державний iнспектор Головного

i у,рrчв;тiння Щержпрацi у Львiвськiй областi (за
r ЗГt],лоЮ)

БIГАНС Гl,КА
IОлiя АriдрiТезr.*,i

ilрокурср РадехiвоькоТ
згодоло)

пriclteBol t]рокурат.чри (за

ШЕЧоРlл
Т'арас I-F i..ll-i.r}] i|в,цlI

застуI]HliK начальника-начальник Кам'янка-Бузького
вiддliлен iя ЧервоноградськоТ ОДПi Головного

_шр9д4цjд_дёР*! rДц,*g!цЩqдqgЦ (за згодоtо)__

liерiвник &t_,:,l$!ll l ,+r

gэа.йдержалvl, il*i,: r :за.'liТ Л.II. Височанська

сАЕкА
Ольга Щмшт:рiвrrа

начgльнliк вiддilл:r iнфраструктури ,га житлOво-

кOмl/нального гссподарства Кам'янка-БузькоТ

район*loT державноТ щцц


