
укрАтЕ{А

клN4, янкА-Б узь кА рАЙоннА дЕр }кАв нА Ад1\{IнI с трАщ} я
ФзжФрýд}Ё{ýF{жJ{
Кап,t'янка-Бузъка

Про сrпварення робоч*t ?pyylъ
iля розzляйу зверження {рuцая l.Б

Вiдповiдно до пунктiв 2,3 cTaTTi 25 Закон5z УкраТни кПро мiсцевi
державнi адмiнiстРацiТ>, беручи до уваги звернення Грищая Iгоtrэя Богдановича
вiД 17-а5.2а18, citepcвaнe головi ,ЦьвiвськоТ облдержадмiнiсiраrдiТ Сичютцi
с"м., головi Каiчя'ятта*Б5rзькоТ райдерЖадмiнiстрацiТ Кириличу В.{. :

1. Створитрi рсбочу групу дмя розгляДу зверненЁя Грицая iгоря
Богдановича, скероване головi Львiвськот облдерrкадмiнiстрацii Синютцi s.ь4",
головi Кам'яна*БузькоТ райлержадмiнiстрацiТ Кириличу B.L, лля рсзгляду
питань, порушених у зверненнi. v складi згiдно з додаткOе{.

2. РобочiЙ групi ло 15 червня 2ili8 року здiйснити виiЪд у заклад
(LOFT PLJB)), якиЙ знахсдиТъся за адресоЮ с. PeMeHiB, By.lr" Лъвiвська, 2З для
здiйснення обстежеЕня"

з. Контроль за виконанням розпсряд}кення покласти на лерiлсг0
:заступЕика го"ц iнiстрацiТ А.Вашкiвського,

Голова В.i"Кирилич
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i trt}NЕАнк}к
В олодиlчtир Андрiйович

,гкАчи[lýё,{н

FIалiя Васи-liзлi;.

чуБ
галина Василiвна

IЕерялэ и л:i заст,yЕпн Ёё ý{

гФ"lýовж райде gээк*дг,э Ёля i* тра *лЁТ

перший заступник голови Кам'янка-БчзькоТ
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, керiвник

бочоТ групи;
провiдний спецi алi ст вiддiлу еIdоноIч{iчного

рOзвитку i туlзизму Кам'янка-БузъкоТ районноТ
ноТ адп,liнiстрацiТ, сек о1 грYý}.{.

Ч,д*ни
начальЕик Капц'янка-Бузького районного i

]

ушр авлiння ГУ Щерх<продспOiкиволу;кби rч

Лъвiвськiй областi {за згодоrо);
сiлъський голова PeMeHiBcbKoT сiльськоТ ради (за
згодою);

ВАШКIВСЬКИ
Аrдрiй Станiславович

KofoIAP
Rо;Iолип,rир
Во.rо:tиrli.]рович

дiльничний офiцер полiцiТ Кам'янка*Бзzзького
вп гу нп
лейтенант

у Львiвськiй областi, старший
полiцiТ (за згодою);

головний iнспектор Кам'янка-Бузького РВ ГУ
ДСНС УкраТни 5r Львiвськiй областi(за згсlдсю);

старшiий державний ревiзор-iнспектор вiддiлу
адмiнiотрування податкiв та зборiв з фiзичних
осiб та сдиЕiФго внеску теlзиторiТ обслуговуванFiя
ЧервоноградсъкоТ ОДГ{I ГУ ДФС з, Лъвiвськi{
обл?стi {за згодото);

фелъдшер-ла.борант санiтарно-гiгiсн i чноТ
лабораторiТ Кам'янка-Бузького районного
лабораторнOг0 вiддiлення Радехiвського
г"riжрайонного вiддiлу ЩУ <Лъвiвський обласний

ry,{ОЗ УкраiЪи> {за згодоrо)
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