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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОНFIА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАtЦЯ

РОЗПОРЯД}КЕННЯ
xn F?f/РХ -oЯ/z't

{Ipo внесення злtiн в

розпоряdмсення zоловu Каlw'янка-
Бузькоi ршйdерuсаdлliнiсmрацii Bid
10.06.2014 М 186/02-a8/I4 кПро
спосmеренсну колtiсiю районноt
d ер эrc u в н oi аdлt iHicmp а цii ь

Вiдповiдно до п. 9 ст. З9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.04.2004 J\Ъ 429

<Про затвердження полOжень ilро сilостережнi KoMiciT та пiклувальнi ради при

спецiа_пъних виховних установах} та у зв'язку з кадровими зпдiнами:

1. Внести змiни в розпOрядження голOви Капq'янка-БузькоТ

райдержадмiнiстрацii вiд 10.06.2014 J\9 186/02-08i i4 <Про спостережну комlсlЮ

iэайонноТ державноТ алмiнiстрачiТ>. вr{клавiJ]рi додатск до розпоряil}i{еННЯ У

новiй ре,шакцii.
?. Вваiкати f,аки\,iLi, ц{О втратилИ чиннiстЬ, рOзпOряджен}rя го-rlов!l р,айогlт.lоТ

j{t?P}KffBHoT адмiнiсграчiТ вiд 30.06"2а11 j\lg 348i02-08/17 кПро внесеI{tlя зпtiн в

рOзшоряДженнЯ гoJloBpl РайдержадмilлiстрацiТ вiд 10.05"20l/+ л|9 186l02-Uisii,i
<<ГIро сilостережIJу Kclrvriciю районноТ дер}кавнOТ адмiнiс,r,рашiТ> i,i-i

роз]Iорядiлtення голови районноТ лержавнOТ адмiнiстрацiт вiд 10.0ii,20l 7

л9 45t102-08/17 <I1po внесеннЯ змiн В розпоряДженнЯ гоповИ Кап,t'янка-БузьксlТ

райдерlкадшлiнiстрацiТ вiд 30.06.2017 j\Ъ 348/02-0В/17 <Гiро внесеННЯ ЗМiН В

ро:зпорядження голови раi"rдержадмiнiстрапiт вiд 10.06.2014 ль 186/02-08i i4
<<ilpo с г]остережну коп,т ic iKl район ноТ держаtsноТ адмiн i страшi Т>.

З. Контроль анняМ рсзllоряд}кення гlоклас,ти заст,упника jlO,iТoi]r]

райсlнноТ до розподi;l1r функl_tiоr{аJIыii,{х

обов'язкiв.

Гtrлова B.I" Кириличffi



frодаток
до розпорядження голови

районноТ державноТ адмi HicT:pauiT

вiд << l7>, &-l сЦtо _Щ4,1L_ 20l 8 iэсiк1,

лъ lцq/р-,/ iv //l'--

склАд
спостережноТ KoMiciT райоппоi державноi адмiнiстрацii

керiвник
KoMiciT;

апарату раидержадмlнlстра.ц11,
вrrсочанська Л.

Юремчук О.
iйфrrirriпu.u***r*упф*iirr'"-.ййiпчr*r]rrir,*il,.)i

населенняраr.iдержадмiнiстрацiТ,секрет,аркомir:iТ; 
i

Члени KoMicii:

fiякiвнич Р. правоохоронними органами, оборонноi
мобiлiзацiйноТ .и iнiстрацii;

волоrrлин О.
заступ!tик головног0 ;liкаря KHII п,<Кам'янка*Бvзька 

]

]

Iiентра.льна районна лiкарня> по \,Iед}{чJ]о]\,,Iу

директор Кам'янка-Бу-зт,коТ {iiлiТ Львiвсысоl,о
обласного rle цTJ,.y зарi нятсtст i ( за з годо ю ) ;

Лiщота IO.

Жуковська М. пл}оý)) (за згодсэю);

Тtrавлусь lVI.

член райtlнrлоТ громадськоТ органiзаuiТ <<Веrерагtлl

АфгаrriстаI{\,)) i за згодою );

Керiвник апарату

райдержадмiнiст,рачii

нача.цъник Кам" янtса,-Бу,зькtlг,о районного сектору- фi-l iT

<L{eriтpy пробаuiТ>> у JIьвiвськiй облас,гi {за згодо-tсl);

Щовганик О.

ГIаньонтко Г.

л. Височанська


