
укр,d{нА

кАN,{, яi-tк,\_ Б,у з ък.{ i, Aii оFl 1-1,\ ;\ Ер я{д ts нд ддh4{нi с трлцlя

рФзЕ1 Фрs{дж{Ення
"r 

' ,Тбн-r цlg/"7 м" Кам'янка-Бузька

Про наzороdэrcення

За сумлiнне BиKot{a}Iiir} с-,i\,;1.:бGви_t gзбtlв'язкiв, в1,1союlй шрофесiоналiзм та з

нагоди,Щня дерх<авноТ служби:
1 . Нагородити граеtотае{и гOлOви районноТ державноТ адмiнlстрацii:

- Лбрамrока Дндрiя ýЗалентинсвича - головного сг{ецiалiста бюджетного

вiддiлу управлiння фiнансiв Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ

адмiнiстрачiТ;
- Бiду Наталiто Роzuтанiвну * головнOго спеш iалiста вiддiл_ч освiти Кам'янка-

БузькоТ районноТ держаЕнОj адмiнiстрацi?;
- Бойко НаталЬ t}асилiвя}' - гlровiдЕого спецiа;riста вiддiлу економiчного

розвитку i туризь,rу Кап,t' янка-Бузьк*1 районноТ державнOТ адмiнiстрацii;

- Валiф5, ГЬнну Степанiвну - гсr{Фвн0}-а спецiалiста Кам'янка-Бузького

вiддiлу об"пу.**уtsання грOмадян (сервiсний ценц1) ушравлiння обслуговування

|ромадян головного упраЕлlння Пенсiйного фонду УкраТни у Лъвiвсъкiй

областi;
- Височанську Лrобсlв Петрiвну - керiвника апарату Кам'янка-БузькоТ

районноТ державнOТ адмiнlстрачiТ;
- Гасюк tsipy Степанiвн"" - начальника

компенсацiй 5'правлiння сощiальноt,о захистy
вiддiлi,, гроir]овртк виплат 1

}Iа{;е-jеЕ{F:я E-abt' янка-Бузькоi

районноТ державнOi адrиiнi*трашiТ; 
цiлу правового- .Щякiвнич Роксолан.ч ИосифiвнУ - начальника вlдi

забезпечення, взасмодiт з i-rраЕФохOронними органами, оборонноТ та

мобiлiзацiйноТ роботи а.гхаратy Кай'янка-БузькоТ районноТ державноi

адмiнiстрацiТ; 
il &лтzvятiпiвнv ]бiгу, контролю_ зуб ольгу &4ихайдiвilу _ начаRьнý&ка вlддtлу дOкуfuIентоOOrt,у,J ":::ry::: "

та розгляду звернень громадян ашарату Каь,t'янка-БузькоТ районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ;
коидуТарасаБогДановича-завiдувачасекТоруМOЛоДlТасПорТУ

ItaM' янка-БузькоТ районноТ дерхdаts j-i{]j адпдiнiстрацii;

- Кучерепу .Тараса {г*рслвича - сгtецiа;iста вiддiл,у комlzнiкацiй з

гро]чIадськiстю' органiзатliйiнот та iiлtiлррмацiйнот дiялъностi апарат}'Кам'янка_

Бузькоi районноТ держаtsЕс}Т адrrя iнi страцir ;



областi;

- I\'[асляНрilс Г;.:,,i t:,; i-1;;,;::11i*,;,rtl\" -. i,оJiовцога спецiалiста вiддiлу з питанъ

призначен}tя та l1cpe|rii\_,,.,iili:, i;i,-Чi]li r;ьi7 управлiння застосування пенсiЙного

законодавства ГоJчrJВнсгО l'i-i}i|i-irлirtця |lечiсiйцого фон,лу УкраТни у Лъвiвськiй

- VIигаль }4apito Соliэнiвц,/ - 'сJ{свног0 
сilсцiалiста з питань сlмеино1

,'олiтики управлiння соцiаjtъногti захItс-гу л{tlС*.iIr'Ння Кеi"l'янка-БузъкоТ районноТ

державноi адмiнiстраuiТ;

. - Росов."-у;;; Г{авлiвтту - началъника вiддiлу бухгалтерсъкого облiку

та звiтностi управлiння сФцiальЕ{огФ захисту "u"*n,",u 
Кам'янка-БузъкоТ

районнот державнот адмiнiстратtiт; 
iддiлу у справах

Самойлову Натал.irо Богданiвн1_ ":I:-i:,o 
спецiалlста в

захисту громадян, якi постраждали вiд u*Ч__|i,_Н: 'u_ ]_,лY:Т:
обслугоВуваннЯ iнвалiдiв, BeTepaHiB вiйни та гrрацi угrравлiння соцlыIьного

захистУ населення Кам' ян* u-Бузu*оТ р айонноТ державноi адмiнiстрацii ;

_ ткачишин надiiо василiвн"v _ старшого державною р_евiзора_iнспектора

вiддiлу адмiнiстрування подаrкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського

управлiння ГоловнOго управлiння ЩФС у Львiвськiй областi;

- Торбу Мирославу БогдаНiвн1, - старiшого дерхtавIlого ревiзопа-iнс1111у

вiддiлУ ,r"даr*i" i зборiв , *р"j*чних осiб Червоноградсъкого управпlння

Головног0 уцравлiння ДОС у Львiвсъкiй областi;

-УлiцкУоксанУМихайлiвнУ*ГолOВноГосшецiалiставiддiлУВеДення
державЕОго рессТру виборrri" urrapuuy Кам'янка-БузькоТ районноi' державноi

адмiнiстраuiТ; rлfir !ll,иq .',tzтrби
.ФилипiвНаталiюВасилiвнУ-ЗасТУIlниКанаЧаJIЬника."Irб:*л-

началъника вiддiлу з хlитанъ опiки та пiклування служби у сIIравах дlтеи

Кам' янка-Бузькот рай *нн от державнсi адмiнiстрачiТ;

-ХабУОлегаВолоДимирСЕича.завiдУвачасекТорУЗГ{иТанъЦИВlлъНоГо
захисту Кам'янка-Б5lзькоТ районноТ дерх(аЕнOТ адъ,riнiстраlдiТ;

-ЯремкоГа'чинУГеоргiТвнУГOЛоВ}rоГоспецiалiставiддiлУ
гrерсонiфiкованого облiку ,inu1."*"oiu управлiння соцiалъного захисту

населенНя Кам' яНКа-Б5,зъкоi районноТ дерх<авноТ адмiнiстрацiТ"

2. Контро-IIъ за викснанняh{ рOзцOряд}l{еЕня пOкJlасти на керiвника апарату

райдержадмiнiстрацii Д,tsисочанську, i

ПiДстава:il!{сТI'O-tоВНО;О,чПраL{JiЦttя.]енсrйногrъФlнлчY:|л1.11J
львiвськiй областi Bil i9"06.2{.]119 :\'ii5З8*it]?--r?. :;rl;:T iliзра,влiння соцlаЛЬНОГО

захисту наседеýFiя }iа"оt'янка-Б;,'зьк,зт районноi д*р*uu"оТ _адьдiнiстрацiТ 
вiд

19.06.2019'}Гgl065i0:-5"ЛиСТ-lз,,iд.iл'"iосвiтzКаът,яцка-БУзъкоТрайонноТ
дер}кавЕоТ uд*iоЙрагdi вi,ц ll0 tjб :!r_tлrСч*:;_1'ý?:, j1,;_":т-:,1"т;ti:жi;

il:ififfiffi-#-";;oiвниlка,а'парaT\/Каьt'янка-БузъкoТpaйoннoi
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