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Про внесеttня змiн lo розпоряdмсення zоловu
Кtрлц'янка-Бузькоt райФермсаОмiнiспарацii Bid

lб"05.2017 JW 248/G2-{}8/17 кNрв сtrаворення

робвчоt zрупu з пumвнь поz{truення

пgё{Еftrковоzо борzу, мобiлiзсtцii наlхоdэкень
dо бюdэлtеуtаiв Bcix piBHiB лиt, ефекпзuвноzо
stакорuсmfiння бlоlа*семпнлtж lЁоиёmiв>l ;

ВiдповiДно дО п. 9 ч. i ст, З9 lЗакон.ч УкраТни <Про ъяiсцевi o,p*uu*i
адмiнiстрацiТ> та у зв'язку з кадрOвими змiнаьди:

1.ВнестизмiниДsроЗfiоряДЖеНняГOЛОВиКам'янка-БУзькоТ
раf,.l;iерЖадмiнiстРацiТ вiД tr6,CI5 .2{}17 }ф 248/02-08117 <Про створення робочоr
групи з питань погашення псдатксвого боргу, мобiлiзацiТ надходжеЕь до

бrоджетiВ Bcix piBHiB та ефективвого використання бюджетних коtптiв>,

виклавшIи додатск до розпоряджсння у новiй редакцiТ.
2, Вважати т,аким, цG втратиJIс чицнiсть, розпорядяdення голови

Кам'янка-Бузькот райдержадмiнiстрацiТ вiд 05.09.2017 ]Ys 500i02-08l17 кПро

доIlовнеНня д0 розllоряДження голови Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ
вiд i 6,05 "2а17 ýЬ 248la2-a1l\7 п,Про створення робочоi групи з IIИТаНЬ

пФгашIенНя цодатt(овогt1 боргу. tцобiлiзаЦiТ надхоДхtенЬ до бюдх<етiв Bcix piBHiB

та еф ективного ЕрlкФри*таЕlня бтtзджстrэ их KolлTi в;>,

З. Контроrrь за виконанняrnt розпоряджf,ння залишIа}а за СОбОЮ

А.С. Вашкiвський

кл]чх, яНкд-Б узькд рдй{о ннд дЕ ря(Ats нд дд]чti HI с тр Ацiя

ОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька ,*, #9ý/аZ- еЫrа

к гФлови
ьъsh

I

а,йи



Додаток

,|

склАд

застуIiник началъника, начальник Кам'янка-
Бузького вiддiлення ЧервоноградськоТ ОfiПI ГУ

i Д*С у Львiвськiй областi, заступник голови
чоТ групи;

Члени робочоТ гру{lрd;

i начальник управ:тiння фiнансiв
райдерхсадмi HicTp aTiiТ;

ЕачальЕик вiддiлу економiчног0 розвитку i
адмiнiстрацiТ;

начальник управлiння ýержавноt казначейськоt
*-lтужби у Кам'янка-Бузькому районi;
Начальrrик Кам'янка-Бузького вiддiлу
обслуговування громадян (сервiсний центр)
упр авлiнн я, об с;lуговування грOмадян Головнбго

управлiння Пенсiйного фонду УкраiЪи у
львiвськiй областi:
начаJIьцик вiддiлу адплiнiстрування акцизног0
шодатк:ч та обслугс}вуtsання акцизних складiв та
податкOвих глостi в територiТ обсл5zговуван F{я

Червонсградськ*Т ОД].Ш управлiння контрсдI0 за
обiгом та оI]одаткуtsанняп,s пiдакцизни)t ToBapiB

i ГУ ДОС у Львiвськiй областi.

дФ розпорядження голови

*io.o Р{,rmДаёiа МУ,

робочаТ {,ругtЕ{ з lЕитань ЕФгашIенЕiý{ ЕЕодаткФвOгс борry, ьаобiлiЗаЦЁТ

е{адход}кень до бкоджетiв всiх piBHiB та ефективнOгФ використаннfi
бrоджетних KorrrTBB

першrий застyпник голови райдерхtадмiнtстрацлТ,

ттЕ,чФрА
Тарас Григорович

БАрилА
Лrодпллtла Антонlвна

F;ti"lý,rb.

Ольга Володиьлирiвна
БФрисilЁ{кФ

свiтлаlrа fu{ихайлiвна
tsАяiдук

h4арiя IBaHiBHa

крАвчЕЕ{кФ
Олександр &4икол айович

вАаjýЕ{Е 8ськЁ{р"i
:,ъ яяд рiЙ С т* gа iа:ла ЕJФR Еý ч

ыоико
Наталiя ýасилi*кЕа

провiдний спецi алiст вiддiлу- економiчного

i секретар робочоТ грyЕи;

-ýЗ *рны и н? з*сту шFqи&;

ý,Ф"ц ФвФЁ р* йл* ржtrвд р*, i *aicTpa шлТ J,l},y8 А,{']. ýдrruж8вg:ьь;ий


