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КДМ, ЯНКД_БУ ЗЬКД РМОННЛ ДЕРЖДВЕIД ДЛДНIСТРДШЯ

розш ОР ЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-БузькаWrr"7

Про внесення змiн у розпоряdмсення
z ол о в ч р айонн oI d ер нс авн o'i

аdмiнiсmрацii Bid 2 1. 08. 2 0 1 8

JYg 583/02,08/1 S кПро пidzоmовку mа

пр о в ed ення пр uп uскu zp 0лл а dян

iкра:iнu dо прttзовноt diльнuцi
К al,t' ян ка, Бу з ь ко z о р а йо ну

К аллл' янка-Бу з ь ко zo р а йо нн о zФ

BiйcbKoBozo Kolwicapiamy у 2019 роцi"

ВiдповiДно до пункту 4 cTaTTi 27 Закону Украiни "Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацii", Закону Украiни "Про вiйськовий обов'язок i вiйсъкову

службу'' та листа Кам'янка-Бузького районного вiйськового KoMicapiary вiд

04.|2.2а]r8 Ns2342:

1. внести змiни в додатки J\!1 i Jv92 до розпорядження гоJIови районнот

державноТ адмiнiстрацii вiд 21.08.2018 Ns583i02-0s/18 "Про пiдготовку та

проведення IIриписки громадян Укратни до призовноi дiлъницi Кам'янка-

Бузького району Кам'янка-Бузъкого районного вiйськового KoMicapiaTy у

20119 роцi", а саме:
- вивести зi сюIаду основноi KoMicii з питанъ приписки громадян

Украiни 20о2 року народження до призовноi дiлъницi Кам'янка-Бузького

району м.м. Кондюх медсестру полiклiнiчного вiддiлення Кам'янка-БузЁкоi

IРЛ, секретаря коля;сi_i:

- ввести в склад основirоТ KoMiciT з питань приписки громадян УкраТни

дiльниui Кам'янка-Бузького району2аа2 рокУ народженнЯ дО ITризовнОi дiльницt Кам'янка-ьузько1,() раиUflу

у.ю. Ямборко iнспектора з облiку i бронювання кнП <<Кам'янка-Бузька

IfЛ), секретаря KoMiciT;

- вивести зi складу РеЗеРВНi_-,Т ,1,}i,l]ciT з питань приписки громадян

УкраТни 2о02 рокУ нарOд}кенНЯ ДС, iipr1]-ifiBгiL}r' .цiлъницi Кам'янка-Бузъкого

району р,Б. IЦура застYllника начаjlьilli;iij- ttерiвника патрулъноi полiцiТ

kам'янка-БузькогЬ вП гъl}fi }' Лъвi всъкil*т областi ;

*ВtsесТиВсклаДрсЗерЕн'JТтсоьлii:i.'..Ji]i,i'i.;;,i:iЬГ{риilИскиГроМаДянУкраТни

2аа2 року народження до г{ризOBi1с.i дiлъницi кам,ян:,_:{,*ого району

А.в. Г'арасiкУ начацьli1,1;,i] :-1,:T{_lcli Г:l]i]ilг:!diiiТ гlатрульноТ полiцiТ Кам'янка_



Бузъкого ВП ГУНП
- вивести зi

УкраiЪи
району

у JibBiнr;l,:;iй облас гi;

скла.д-ч -резервнOТ KoMiciT з

нарOд;кення до призовноТ
питаIIь приписки громадян

дiльницi Кам'янка-Бузького
вiддiлу соцiальноi роботи

2002 року
С.Ю. Замулу головного спецiалiста

РЦСССДа;
- ввестИ в скдаД рсзервнСТ K:oъiir:ii::] I1ИТOНъ приписки громадян УкраТни

2002 року народження до ПРИЗСВпLt! -iп,:ь,qиrii Кам'янка-Бузъкого району
о.к. Назаркевич психолога, заступЕика директора зоШ I-Ш ст, Jф2 з

виховноТ роботи;
- речення <Лiкарi, якi залучаються дjlя огляду> замlнити реченням --

<Лiкарi, якi залучаються для медичног* сг_тяý,/i),

2. Контроль за ý],.1i|ij::::,l--riЯN{ l-.,..:..iil}Ё!ЖеННЯ покJIастИ на застУпника

голови райдержадмiнiстрацiт вiдповiдно до розподiлу функцiонаJIьних
обов'язкiв.

Голова B.I. Кирилич
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