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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТР АЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
l//t1{t-fu 411/Li' _ L-Ц/рr-z м. Кам'янка-Бузька

о 
,r/

II р о пер е й.u е ну в а н ня Bid diлу

Вiдповiдно до ст.ст.5,6,З9,42 Закону УкраТни <I1po мiсцевi .ilep;Kiilliti

алмiiliсr:рацii>, постанови КабiнетУ VIiHicTpiB Украiни вiд l8.0,i.20 j] "il.rl(,(],,

KIlpo затвердЖеннЯ рекоменДацiйниХ перелiкiВ стр},ктурних Iii,,l1;,,lз.li:t;b

обласнсiТ, КиТвськоi та СевастопольсъкоТ MicbKoT, районноТ, paI"loHFJOl' в мп,t. li-ll, ,ii
,гit CeBacTolio;ti дер}кавних адмiнiстрацiй>, враховуючи .iIltcT.t'cIl.tp,l,ili\lCtiT_\i

;ilхiт,скт-ури та розвитку мiстобулування ЛьвiвськоТ oблacl,iol' ,i,.]1;,ii;',li};t;'i

,,t :tM i t l il:т:iэац ii Bi д 21 .02. 2 0 1 8 Л|s l 6-4 В 5 :

i . Перейменувати вiддiл мiстобулування, apxiTeKTl,plr ']! бу',: ir;,il,r ij i i:],-i

;rайtlllноТ дерrкавноТ адмiнiстрацiТ на вiддiл мiстобулування 1'а a1'lx)l,-"t;'' ',1-,l.,

1l:i iTriH rrclT державноТ адмiнiстрацiТ.

). Припинити дiю пунктiв 1 та 2 розгtорядiкеtjIiя го.]-j{)ijil 1,;;-li:i;,l;i,',

1,1ej]iliiiIJti.,L адпriнiс,грацiТ вiд 20.01.2017 Jф27/02-08i ]7 t<I1Po iji-l'-]tj'::it;'' l,l,r' ,|1-;

;loзпоряiiittеilня го_гiови районноi державноТ адмiнiстраuiТ вiл i]_],()].]l; i (, "l'j i ,/ i , ]

tJ8i ]6 <<Jlpo впорядкування структури районноТ державноТ адшlilliс,rlrii;iii, .

з. I]нестИ змiнИ У додатоК 2 дО розпоряДженнrI г,o.ijoгjIi plliillitil ,',

jlgрiкавr{оi,адмiнiстраuiТ вiд 0З.02.2016 jф47/02-08i16 <<ГIро i]lli]i)}i.lii!'r'tJijt!Ii;ti

i_,,гр\/J{т.}/ри районноТ державноТ адмiнiстрацiТ>, а саме: ря.l1ок ii) llc;;c_,;i,"

y,ipou,,ii*,o, вiддiлiв та iнших структурних пiдрtlздiлiв pili,i0},lli0l' .iC]-llititritt{ii

а;rмiнiс,rрацiТ викласти у такiй редакцiТ:

( l0. Вiддiл мiстобулування та архiтектури),

z-[, Вtiести змiни у додаток З до розпорядженitя гоjiOlJil ;lili]ii;"li ,l

, iei)ilttt]H.T адмiнiСтраrlii вiД 0з.02.20 l б ль47/02-0в/ 1 6 <11ро БIiOj)iI.i],iiytjli]Ji;ii

,_;1l.,rкl-i,lэи 1lайонноi державrlоТ адмiнiстраuii>, припиtlиВшИ ДirО ЗЬtitt. {-tiIt]C{jLiti]\ .\)'

i,.rriiЦlK 
-i-} 

вiдгrовiдНо дО 1lунктУ З розпорядженнrI голоj]l,{ 1lai,ir,ltHt,i .icl];ii;,ijjji,,;

aдпtiirici:i_ialtir' вiд 20.01 .20 -7 Ns21l02_08l 1] <ГIро iJHcceilll, ,; ;, t ,];t)

го:]rtоряl]iltення гс)лови районноТ державноi адмiнiстраuii, вiд 0З,02,2U ]б lф+7i(i]-

i);],i,'i(i lrl lpci jrпорядкУRанIJя структури районноТ ,oapn,uo*rnT адьцit,liсt,l,i:r;li'l'l>, i,j

i,]i:iI/:,э] ряll()к li т:аблицi ,<_[-ралллrчпu ч"aarrl,ttiс,iь працiВriИКiВ аПа1''ll'rУ. j,i,;]lilj,iii{i'"

гilrir11,'iiiЗ ,r,u ilitt;ilx структ\,Рrlих пiдРоздi,пiВ районноl дерiliatJJilСii a,:ll"tilii\, l]iii1,1]

t]rli{..rittcl и у 
,; акiй ре,дакшiТ:
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7. Контроль
заступника гол

Голова

Назва структурного пiдроздiлу

районноi державноi адмiнiстрацii

Вiддiл мiстобудування та архiтектури

{{_i;lъкiс,гь

штатнtlх
одиниць

f
_)

першого

в.кирилиLI

5, В,о, начальника вiддiлу мiстобудуваннrl, архiтектури табудiвництва
районноi державноТ адмiнiстрацii, .опоъ,rъ.о apxiTeKTopa району (I.Чабан)
спiлъно з начаJIьником вiддiлуфiнансово-господарського забезпечення апарату
районноТ державноi адмiнiстрацii .опо"r"й бухгалтером (О.Щутка) утижневиЙ TepMiH розробитИ та подати на затвердження головi раИо*rrоТ
ДеРЖаВНОi аДМiНiСТРаЦiТ ШТаТНий розпис вiддiлу мiстЪбудування ,u uр*ir.ктури
районноi державноi адмiнiстрацii.

6, В,о, начальника вiддiлу мiстобудування, архiтектури та будiвництва
районноi державнОi адмiнiстрацiТ, .ono""o.o архiтЙтора puaorry (I.Чабан) утижневиЙ TepMiH розробити та подати на затвердження головi районноТдержавноi адмiнiстрацii положення про вiддiл мiстобудування ,u uр"ir"ктури
районноi державноТ адмiнiстрацiТ.

за виконанням розпоряд}кенFIя покласти на

чl"о.I державноi адм iHi страцii А. В аш Ki вс ько го.ffi
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