
укрдiнд

КДМ,ЯНКД_БУЗЬКД РДЙОННД ШРЖДВНД ДД4IНIСТРДЦUI
р-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

./6 пlэ/ пllu ld /ry о 7 
м. Кам'янка-Бузька Xn /ЗQ,/рl а g,//oF

!про внесення злпiн do

розпоряDсtсення zоловu Кшм'янка,
Бузькоi райdермсаdмiнiсmрацii Bid

16.05.2017 М 251/02,08/17 кПро
Колеziю районно'i depжcaBHoi

аdмiнiсmращii>

'f

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ> та у

зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни до розпорядженнrI голови Кам'янка-Бузькоi

райдержадмiнiстрацii вiд 16.05.20i7 М 251102-08/17 <Про Колегiю районноi

д.р*ч""оТ адмiнЙтрацii>, виклавши додаток до розпорядження у новiй редакцii,

2. Контроль за виконаннrIм роз11орядження покJIасти на керiвника

апарату ра iT Л.Височанську.

Голова B.I. Кирилич
ffiн'YдlтлYt

W
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Щодаток
до розпорядження голови районноi

2018 року

*-,

склАд
колшгri Кдм'лпtд-Бузькоi рдйоrшrоi двrжлвноi АдмIшстгацri

державноi адмiнiстрацii
вiдlб Йt,пltц

Кирилич голова райдержадмiнiстрацii,
голова КолегiI

вашкiвсъкий
Андрiй Станiславович

перший заступник голови
райдержадмiнiстрацii, засryпник голови
Колегii

височансъка
любов Петрiвна

керiвник апарату райдержuдrЬi.трuцЦ
]екретар Колегii

члени Колегii:
Келеберда

Володим
- голова Кам'янка-Бузькоi райо""оi.рuд" (зu

Барила
Людмила AHToHiBHa

- начальник управлiння фiнансiв

Ващук
Марiя IBaHiBHa

управлiння обслуговування |ромадян
Головного управлiння Пенсiйного фо"ду
Украiни у Львiвськiй областi (за згодою)

Годзъ
ольга П

- нач€шъник вiддiлу надання адмiнi.rрur"*"*

Грабинсъка
Надiя Михайлiвна

- завiдувач сектору робоr"- .rф.о"*оо,

.Щовганик
Оксана Володимирiвна

директор Кам'янка-Бузъкоi райо""оТ бiоii -
Львiвсъкого обласного центру зайнятостi (за

Зуб
олъга Михайлiвна

начапьник вiддiлу документообiry, контролю
та розгJuIду зверненъ |ромадян апарату

Мороз
Jftобов Василiвна

начаlrъник вiддiлу комунiкацiй з
|ромадсъкiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноТ дiялъностi апарату



12. HiKiTiHa
Iрина Степанiвна

директор громадськоТ органiзацiТ <<Агенцiя

мiсцевого економiчного розвитку Кам'янка-
Бузького районр> (за згодою)

13. омелян
Олег Ярославович

мlськии голова
(за згодою)

Кам'янка-БузькоТ MicbKoT ради

|4. Рудко
микола Степанович

голова Громадськоi ради при Кам'янка-
Бузъкiй райдержадмiнiстрацii (за згодою)

15. Шульган
Вiталiй Петрович

голова Кашfiнка-Бузькоi районноi Асоцiацii
мiсцевих рад <Ради Кам'янеччинп> (за

згодою)
16. Юрчук

Василь АксентiйовиLI
директор органiзацii роботодавцiв Кам'янка-
Бузького району (за згодою)

17. Ярiш
Володимир
Володимирович

нач€uIьник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii
ГУНП у Львiвськiй областi (за згодою)

Керiвник апарату

райлержадмiнiстрацii л. Височанська


