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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШРЖАВНА АД4IНIСТРАLЦЯ

розпорядЖвння

Р / 'ф(/{"L /01/ /tЛУ м. Кам'янка-Бузька

Про внесення змiн do
розпоряdаrcення еоловtt Ка.пtrянка-
Бузькоt райdерuсаdмiнiсmрацii Bid
14.06.2017 М 305/02-08/17 кПро
районну 'комiсiю з паmань
еваlуацit>

ВiдповiДно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
зв'язку iз кадровими змiнами:

1. Внести змiни до розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ
райдержадмiнiстрацii вiд 14.06.2017 J\ъ 305l02-0sl|7 <Про районну комiсiю з
питань евакуацiь>, виклавши додаток до розпорядження в новiй редакцii.

2. Контроль за викоЕанням розпорядження покJIасти

j{,

адмlнlстрац11 та у

на заступника
до розподiлуголсви районноi державноТ адмiнiстрацii вiдповiдно

функцiональ

Голова B.I. Кирилич

--U



.Щодаток
до розпорядження голови
районноi державноТ адмiнiстрацii
вiд << 0/ >> 2018 року

йон
Склад

lcll з пи цlrHol KoМlcrr з питань ева

ВИСОЧАНСЬКА
любов Петрiвна

керiвник апарату районноТ державноi адмiнiстрацii,
голова KoMiciT

коидА
Тарас Богданович

завiдувач сектору молодi та спорту районноТ
державноi адмiнiстрацii, заступник голови KoMicii

чАБАн

IBaH Андрiйович

в.о. начальника вiддiлу мiстобудування та
архiтектури районноi державноi адмiнiстрацiТ,
головного apxiTeKTopa району, секретар KoMiciT

Члени KoMicii:
Групд зв'язку тА оповIщЕння

начальник групи

зуБ
ольга Михайлiвна

начальник вiддiлry документообiry, контролю та

розгляду звернень |ромадян апарату районноТ
державноi адмiнiстрацii

фахiвцi

рАчкЕвиtI
василь Микитович

передавання СЛД Ns
ПАТ <<Укртелеком>)

електромеханiк систем
м.Кам'янка-Бузька ЛФ
згодою)

1

(за

сАвчин
оксана

Володимирiвна

головний спецiалiст сектору роботи з персоналом
апарату районноi державноТ адмiнiстрацiТ

Гrуrrд оБлIку тА оргАнIзАцIi розмIщЕння ЕвАкуйовАного нАсЕлЕнн&у
БЕЗIIЕЧНОМУ МIСЦI
начальник грyпи

лЕськIв
ольга Михайлiвна

застyпник начальцика групи

IIАвлIв
Петро Андрiйович

в.о. директора Вищого професiйного }пrилища Ns 71

м. Кам'янка-Бузька (за згодою)
фахiвцi

Борис
Мар'ян

Володимирович

провiдний спецiалiст вiддiлу правового
забезпечення, взаемодiТ з правоохоронними
оргаЕами, оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи,
загrобiгання та виявлення корупцii апарату районноТ



державноi адмiнiстрацii

слАвськА
Валентина CeMeHiBHa

головний спецiалiст вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комунzrльного господарства, районноi
державно1 адмlнlстрацlr

Грrrпд оБлIку тл оргАнIзАIцi ЕвАкуАlцi мАтЕрIАльних I культ).рних
IщfiIостЕЙ

начальник групи

водошс
JIrобов Василiвна

завiдувач сектору культури районноi державноi
адмiнiстрацii

фахiвцi

дякIвниtI
Роксолана Йосифiвна

спецiа_шiст вiддiлу правового забезпечення, взаемодiI
з правоохоронними органами, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи, запобiгання та виявлення
корупцii апарату районноi державноi адмiнiстрацii

CyxoBI,t1I
iрина OpecTiBHa

ГРУПД ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

начальник групи

кр)rчкЕвIцI
Галина Ярославiвна

вiддiлу iнфраструктури та
господарства, районноi

Головний спецiа-ltiст
житлово_комунzшьного
державноi адмiнiстрацii

фахiвцi

литвин
Орест евгенович

фахiвецъ з обслуговування автотранспорту та
транспортних маршрутiв вiддiлу освiти районноi
державноТ адмiнiстрацii

Групд мЕд{чного зАБЕзпЕчЕння

начальник грyпи
волошин
С)лег Iванович

заступник головного лiкаря
центр€tльна районна лiкарня>>

фахiвцi

соловЙовд
ярослава Ярославiвна

КЗ <Кам'янка-
(за згодою).

завiдувач лабораторного вiддiлення
Бузъка центраJIьна районна лiкарня>

ГРУПД МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНI!ШОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
начальник грyпи

дуткА
оксана Михайлiвна

начаlrьник вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ - головний бухгалтер

фахiвцi

мАльчин
Тетяна Володимирiвна

головний спецiа-пiст' сектору молодi та спорту
районноi державЕоi адмiнiстрацiТ



прихошко
Оксана Ярославiвна

головний спецiа.пiст вiддiлу економiчного розвитку i
ryризму районноI державноi адмiнiстрацii

сологуБ
Ольга Асафатiвна

головний спецiа-пiст вiддirry комунiкацiТ з
громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноТ
дiяльностi апарату районноТ державноi адмiнiстрацiТ

Грlrпд охорони шуБлFIного (громАдського) поряжу I
БЕЗIIЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

начальник грyпи

щур
Роман Богданович

заступцик нач€Llrьника Кам'янка-Бузького вiддiлу
полiцiТ Головного управлiння НацiональноТ полiцiТ у
Львiвськiй областi (за згодою)

фахiвцi

мЕрlцfr(
Андрiй Богданович

iнспектор сектору реаryвання патрулъноi полiцii
Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii Головного
управлiння Нацiональноi полiцii ,l у Львiвськiй
областi (за згодою)

Керiвник апарату л. Височанська


