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кАм,янкА-БузькА рАЁIсFIнА дЕрiкАвI{А АдмIшстрлtця

РОЗ{ТФРЖДЖЕННЯ
rи. Калд' ялтtса-Бузька уrп Ёгtf рх -plf/J _

Про внесення злgitа йв
розпоряdмсення z$jсgвн Кяи'яtýкtё-
Бузькоt райdермсаdлсiнiсmрацii Bits
12.03.20I8 Ле 164/CI2-08ll7 кIIро
черzовай прмз{)в zромпdяtt YKpя'tHM
на сmрокову вiйськову спуэtсбjl у
2{}Х 8 рiэ:,lil:

ВiДПОВiДНО /IО п. 4 ст. 27 liaKcгlr,, УкglаТiiи t<IIpo мiсцевi держав*тi
адплiнiстРацiТ;+, ЗакоtтУ YKpaТ;rli <<]1рО rliiiськtiвИй абсlв'язок i вiйськовч слчжбу>l,
На ВИКонанIdя }'казу" 11рези2цент,а Ук;rаiни Bi:t 15.02.20i8 ,Ъ 3Зl2аý <ITpci
звiльвегтьtя в запас вiйськслвоспуэкбовlliв cTlэtlkoBoi с;rужблт, стрlоки шроведення
черг*вr{Х прlтзовiВ :га LiepгOBt ггрчlзслвr,i грсмадяF] -\'Kllail+lt Fiа строкову Biйtcbкoвy
c;rY;i1$'7 }' 20tr8 ;:Оцil>, роЗfiOряjtiк:ен}{я l,,rзJ].c}lзi,{ jibBiBcbKclТ обласноТ дсрiкавнrrТ
a;lMiliicTPaШiT Вiд Г]5.*З.2018 "ф ;84,'0,i5-iti llilpo чер,говi ilризовr{ ],рOмадýil
}/краiЪl.л ,Чil. {-rTJ}LtKDBY зiiir:ътtсrв}' 

'Jl:i:KS"}i' 
}' ;ltl t i; ,овшi>>. p"r.-oorryorru' Лl'tсТ

Капi'рl+ll:;l-Б,1:ll:::i,С,Го районяitэгс вii,iсы,;t.)..j-,\]-о ltгll-,itсаlэiа,l,у,вiд iThq.zO18 J\9 1558:

i. Внеr,:,rи знtiнрт дс розiit,ря;ti*if;{llr1 ]:,оЁt}}J}{ Кам'яллка-Б)rзъкоТ
pct,й,,_q;:-;l:,",,Z,.r:i;',;;TГailiI вiД 12"0з,2с18 Лý it:4ifi]]*08/17 <l-tpo черговий г{ррiзоЕi
грсll,,tадriЕ -\'кiэаJни на стрilкOвзz BilicbKоýy c;-.{)1i{6y -v 2{\18 роцi>>, а саме:

i " l Вик;iасти доJ_lаТок, ] ,га д{}датýк 2 д* рсl_згtорялх{енНЯ 1i ноi;iйт iзедаr<ilii,
ШIO ДОЦJFОГЬСЯ.

'1.2 
Ви;:с,lастрi шунКт З розтlОряд.кеЕЕir{ у tjаст,i,лнiй trэелакцiТ:

<<Кам'янка-Бузькii? trlaйoHlтifi лрлtзовtтiй KcMicir'5, lcBiTHi - TpaBHi та xtoBTlli
__ грvдiri 20i 8 _р]ФК,/ lрс)вес,г}l {1ризсв }{.t c,Tpo}iC}B1, вiйськову сjIу}кбу пiэида,гнцч за
сТа}lG$4 здорсl*'я ,.icl вiйсъксiвоi с:-tужбrt гро,."та;.iян Укра,|ни чtллtlвiчсlл' cTat,i, l]к_Ll,ъ4

ло;lня ьi,lпll;ljj.,,еI!ля 1 з"ill!cr,ltcrbi ,lас:,1.1 i!i ts{l],lовIт}.!]lссся 2fi poKiB. Iа cт:ti)tlillx ulr:i(1.
якi це дссriгJ]tr.:.7-рiчrrеl,о BiKY i н* ьlакl'Г[, Tit]a;]a iTa звi.пьriеЕня або вiдстрtiчкrz Bi;1
приз оЕ }, ! j. а {],i r] UF.(, : ву вiйс TeftoЕ}]v c-,r,v лкб1 >l,

,l.. _KO}rl]l]&-l1b,ia. BI4KC,fi a}i}fril I)С-{1'],i}'fiя,L]Ж,е {{ tlя i1,,З ;{-п,ЗСТI1

гслФýи n
f

Функпiсlrr
aBl.,*T адrliнi*l,;:.u;.irл;i вiдпоьiдно

I{а засf,\/шr-]Liка

до рrrзшilдli;l*,,

ьз\
Yзi

Ё\ъУ/пWI'елоi],а Ж.Х. Кирилич



,Щодаток 1

до розпорядження голови
райдержалмiнiстрачii
вiд /Ё_ ful о c,lt^! 20l8 р.
Nч -6fУ,Т: - оV-П

склАд
Кам' я нка-Бузькоi основно1 районноТ п ризовноТ KoMiciI

вАIIIкIвськии А.с. перший заступник голови
раидержадмlнlстратI1l, голова KoМlcll

кондюх M.N4. медична сестра полiклiнiчного
вlддlлення, секретар KoМlcll

вIтушинськии в.с. лiкар-хiрург, який органiзовуе роботу
медичного персонаry щодо медичного
огляду призовникiв, член KoMicii

ПАНЬОНТКО Г.С начальник вiддiлу соцiальноi роботи
РЦСССД4, психолог, член KoMicii

кушинськА н.р. методист РМК вiддiлу освiти
райдержадмiнiстрацiТ, член KoMiciT

Iцур р.Б заступник нач€Lпьника, нач€UIьник
патрулъноТ полiцii органiв
НацiональноТ полiцii, член KoMicii

шмко I.я.

ковАлюк Б.с. заступник мiського голови Кам'янка-
Бузькоi MicbKoT ради, член KoMicii

сусь в.м. iнспектор вiйськового облiку 
?

ЖовтанецъкоТ сiльськоi ради, член
KoMicii

Керiвник апараIу
райдержадмiнiстрацii Л.П. Височанська



11

склАд
Кам' янка-Бузькоi резервноi район но[ призовноi KoMicii

,Щодаток 2

до розпорядження голови
iстрац
ti.i-*ц 2018 р.

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii

височАнськА л.п. керiвник апарату
раидержадмlнlстрац11, голова комlс11

Бомко N{.M" сiмейна медична сестра
полiклiнiчного вiддiлення LРЛ,
секретар koMicii

ярЕмко Б.м. лiкар-отоларинголог, який
органiзовуе робоry медичного
персон€tпу щодо медичного огляду
призовникiв, член KoMiciT

зАмулА с.ю. провiдний фахiвець iз соцiа;rьноi

роботи районного центру соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та молодi, член
KoMicii

БIдА н.р головний спецiа_lriст вiддiлу освiти
раидержадмlнlстрац11, член комlс11

пАтинок N{.I. заступник нач€LIIьника сектору
превенцiТ Кам'янка-Бузького ВП
ГУНП у Львiвськiй областi, член
KoMiciT

яrIундА Б.м. заступник вiйськового KoMicapa з ,

територiальноi оборони Кам'янка-
Бузъкого районного вiйськового
KoMicapiaTy. член KoMiciT

квлснILъкIм о.в. заступник мiського голови Кам'янка-
БузъкоТ MicbKoi рzди, член KoMiciT

кузЕмко м.с. iнспектор вiйськового облiку
ЖовтанецькоТ сiльськоi ради, член
KoMiciT

Л.П. Височанська


