
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Каrrл'янка-Бузька

змiн do
Кам'янка-

мiсцевi державнi адмiнiстрацii, та у

голови Кам'янка-Бузькоi районноi

В.I.Кирилич

la ci асу *уЧr7
Про внесення
розпоряdнсення zоловrt
Бузькоi ршйонноi depctcaBHoi
аdмiнiсmрацii вid 25 квimня 2016
року ЛЬ 185/02-08/2016 оПро
уmвор ення районноi коор duнацiйноi
раOш з пшmань нацiонально-
паmрiоmuчноzо вuховання dimей mа
лtолоOi>

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про
зв'язку з кадровими змiнами:

1. Внести змiни до розпорядження
державноТ адмiнiстрацii вiд 25 квiтня 20Iб року JtlЪ 185/02-0812016 <Про
УТВОРення раЙонноi координацiЙноi ради з питань нацiонально-патрiотичного
виховання дiтей та молодi>>, виклавши додаток до розпорядження у новiй
редакцii.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядженнrI голови
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii вlд 15 Ъравня 2018 року
NsЗ24l02-08l18 <Про BHeceHHrI змiн до _ розпорядження голови Кам'янка-
БузъкоТ раЙонноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 25 квiтня 20Iб року Ns185/02-
08/2016 <Про Утворення районноi координацiйноТ ради з питань нацiонально-
патрiотичного вихованнrI дiтей та молодi>>.

З. КОнтроль За виконанням розпорядження покласти на заступника
голови ра Щlgграцii згiдно з функцiональними обов'язками.
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,Щодаток
до розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii t _

Ъiдltв а./, z019 року N. j? /о/4 8//g

склАд
районноТ координацiйноi ради

- начаJIьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii;

в.о. директора районного центру соцiальних служб для
ciM'i, дiтей та молодi;

начальник вiддiлу комунiкацiй з |ромадськiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноi дiяльностi
р айдержадмiнi страцiТ;

нач€uIъник служби у справах дiтей
р айдержадмiнiстр ацii;

завiдувач сектору культури райдержадмiнiстрацii;

заступник командира вiйськовоi частини А462З з
морЕtльнр-психологiчного забезпеченнrI - начаirьник
вiддiлення мор€ulьно-психологiчного забезпечення
(за згодою);

- начzLльник вiддiлу освiти кулътури, туризму, молодi
та спорту Кам'янка-Бузькоi MicbKoT ради (за згодою).

спорту

з питань нацiональпо-патрiотичного виховання дiтей та молодi

А.Вашкiвський - шершии заступник голови
голова координацiйноi ради;

р айдержадмiнi страцii,

л.височанська керiвник апарату райдержадмiнiстрацiТ, заступник
голови координацiйноi ради;

головний спецiалiст сектору молодi та спорту
райдержадмiнiстрацii, секретар координацiйноi ради;

Т.Мальчин

Члени KoMicii:

Т.Койда

В.Ковтало

г.паньонтко

Л.Мороз

I.Щякiвнич

Л.Шевчук

В.Рулик

I.Чепiль

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ

- завlдувач . . 
ceкToly молодi та

раидержадмlнlстрац1 1 ;

любов Височанська


