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кАм, янкА-БузькА рдйоrшд дЕржАв FlА АдмIнIстршuI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Рry м. Кал,t'янка-Бузька

Про внесення змiн у роqпоряdнсення
zолов u райdермсаDлtiнiсmрацii Bid
18.12.2017 ЛЬ 748/02-08/17 кПро
сmворення KoMicii dля вuзнuчення

учаснuкiв захоdу Bid шко dy вання ко ulmiB
на уmрuлrання mрьох i бL,tьше KopiB

молочноzо напряJпу пр о dy кmuвно cmi mа
заmверDеrcення Полонсення про Ti

робоmу>

вiдповiдно до Закону Украiни uпро мiсцевi державнi адмiнiстрацtt> та у
зв'язку iз кадровими змiнами:

1. Внести змiни у розпорядження голови Кам'янка-БузъкоТ

райдержадмiнiстрацii вiд 18.|2.20117 Ns 748102-08/17 <Про створення KoMiciI

для визначеннrI уrасникiв заходу вiдшкодування коштiв на утримання трьох i
бiльше KopiB молочного напряIчtУ ПРОдуктивностi та затвердження Положення

про Ti роботу> виюIавши додаток до розпорядженнrI в новiй редакцiТ.
2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, гryнкт 1 розпорядження голови

Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiт вiд |8.12.20117

Ns 748l02-08lt7 <ПрО створення KoMiciT дJUI визначення 1^rасникiв заходу

вiдшкодування. коштiв на утриманнrI трьох i бiльше KopiB молочного напряму

пpoДyкTиBнoсT1TaЗaTBеpДЖeнн'IПoлoжeнн,IПpoiipoбoтy>

3. Контроль за виконаннrIм розпорядження покласти на першого заступЕика

голови райдержадмiнiстрацii А.С.Вашкiвського.

Голова В.I.Кирилич
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,Щодаток
до розпорядження голови
Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii
вtд,lr l4 4Д! Nо //rр/ц_ о( /g

склАд
KoMicii для визначення учасникiв Програми розвитку та пiдтримки
аiрарного комплексу Кам'янка-Бузького району на 2017-2020 роки,
вiдшкодування коштiв на угримання трьох i бiльше KopiB молочного
напряму продуктивностi, Програми частковоi компенсацiТ втрат вiд здачi
на забiй худоби, хвороТ на лейкозо в населених пунктах

АнтоFUк
галина Михайлiвна

янкЕвиtI
Олександра Юлiанiвна

ткАлиtI
Надiя IBaHiBHa

мЕлъник
Bipa АндрiiЪна

костишин
оксана CBcTaxiiBHa

БулАш
любов Юлiанiвна

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрачii

Головний спецiалiст
управлiння фiнансiв

раионно1

фiнансово-
головний

районноТ

вiддiлу доходiв
Кам'янка-Бузькоi

районноТ державноi адмiнiстрацii

Завiдуючий епiзоотологiчного вiддiлу,
лiкар ветмедецини Кам'янка-Бузькоi
районноi державноi лiкарнi ветмедецини

заступник начапьника - начальник вiддirry
безпечностi харчових продуктiв
Кам'янка-Бузького районного управлiння
гу .Щержпродспоживслужби

Кам'янка-Бузького району на 20|7-2020 роки, якi мають право на
одержання фiнансовоi пiдтримки за рахунок коштiв районного бюджеry

Голова KoMiciT:
Начальник вiддirгу агропромислового

розвитку Кам'янка-Бузькоi
державноi адмiнiстрацii

Секретар KoMicii:
Головний спецiалiст вiддiлу
агропромислового розвитку Кам'янка-
Бузькоi районноi державноТ адмiнiстрацii

Члени KoMiciT:

нача-ltьник вiддiлу
господарського забезпечення
бухгалтер Кам'янка-Бузькоi
державноi адмiнiстрацii

у Львiвсъкiй областi

любов Височанська


