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укрдiнд
кАм,янкА_БузькА рдЙоt+tд шржАвнА АдднIстрАIця

розпоряд жЕння

/ 7 U*Ь Иl И/€лr. Каtrл'янка-Бузька У6-Г, "^ ^n,f,'g

Про внесення змiн dо

ршпоряduсення 2оловч Каллt'янка-
Бузькоi райOерuсаOмiнiсmрацfr Bid i
14.06.2017 М 305/02-08/17 кПро

районну комiсiю з пuпrань
евшуацiii>

ВiдповiДно дО ЗаконУ Украiни uitpo мiсцевi державнi адмiнiстрацii та у
зв'язку iз кадровими змiнаNIи:

1. ВнестИ змiнИ дО розпоряДженЕя голови Кад,r'янка-Бузькоi

райдержадмiнiстрацii вiд 14.06.2017 }lb 305/02-08/17 <Про районну комiсiю з

,r"r*i евакуачЬ, викJIавШи додатОк до розпорядження в новiй редакцiТ,

2. Визнати таким, що втратипо чиннiсть розпорядження голови Кам'янка-

Бузькоi райдерж4дмiнiстрацii вiд 01.06.2018 м 351/02-08/18 <Про внесення

змiН дО розпоряДження голови Каrrл'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд

14.0б.2017 м 305/02-08/17 кПро районЙу комiсiю з питань евац<уачiЬ>,

3. КонтролЬ за виконанням розпорядженЕя покJIасти на заступника

райоъноI державноi адмiнiстрацii вiдповiдно до розподirry

функцi

Голова B.I. Кирилич

голови
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.Щодаток
до розпорядженнrI голови
районно_i державноi адмiнiстр аuii
вiд пЦ, zz} бкr 20Ig роцхs -/бТ-rFР777

Склад
опноi KoMici[ з питань

ВИСОЧАIIСЬКА
любов Петрiвна

керiвник апарату районноi державноi адмiнiстр аu i Т.

голова koMicii

коИА
Тарас Богданович

завiдувач сектору молодi та спорту районноi
державноТ адмiнiстрацii, заступник голови KoMicii

чАБАн
IBaH Андрiйович

в.о. начапьника вiддilry мiстобудування та
архiтектури районноi державноi адмiнiстрацii,
головного apxiTeKTopa райоЕу, секретар KoMioii

Члени KoMicii:
Групд зв'язку тА оповIщЕння

пачальпик групи

зуБ
ольга Михайлiвна

начапьник вiддiлу документообiry, контроJIю та
розгJIяду зв.ернень цромадян апарату районноi
державноi 4дмiнiстрацii

фахiвцi

мIщ)rк
Ольга Григорiвна

електрозв'язку СЛД }lb 1

ЛФ ГIАТ <<Укртелеком) (за
електромеханiк
м.Каrrл'янка-Бузька
згодою)

сАвчин
оксана

володимирiвна

головний спецiапiст сектору роботи з персоЕЕlлом
апарату районноТ державноТ адмiнiстрацii

Групд оБлIку тА оргАнIзаrцi гозплrщЕння ЕвАкуйовАного нАсЕлЕння у
БЕЗIIЕIIНОМУ МIСШ
начальпик гDYпи

лЕськIв
ольга Михйлiвна

нач€шьник вiддiлу ведення .Щержавного реестру
.4

виоорцlв апарату раионно1 державно1 адмrнrстрац1l

застyпник начальника грyпи

олtярник
rгор Iванович

директор Вищого професiйного }чилища J\b 71 м.
Кадл'янка-Бузька (за згодою)

фахiвцi

Борис
Мар'ян

Володимирович

провiдний спецiалriст вiддirry правового
забезпечення, взаемодii з прaвоохоронними
органами. оборонноТ та мобiлiзацiйноi роботи
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апарату раЙонноi державноi адмiнiстрацii
ГРrrПД ОБЛIКУ ТА ОРГАНIЗАIЦi ЕВАКУАIЦi МАТЕРIАJIЬНИХ I КУJIЬТУРНИХ

ЦIННОСТЕЙ
начальнпк гDYпп

шЕвчук
JIrобов Василiвна

завiдувач celcTopy культури районноi державноi
адмiнiсmацii

фахiвцi

дfr(IвниtI
Роксолаriа Йосифiвна

начальник вiддiпу цравового забезпечення, взаемодii
з цравоохоронними органами, оборонноi та
мобiлiзацiйноi роботи апарату районноi державноi
адмiнiсюацii

суховиtI
Iрина OpecTiBHa

fr

нач€Lпьник архiвного вiддilry районноi державноТ
адмiнiстрацii

ГРУПД ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗIIЕЧЕННЯ

начальнпк грчпи

слАвськА
Ва.гlентина CeMeHiBHa

головний спецiа.тriст вiддilry iнфраструктури та
житлово-комуIrального господарства, районноi
державноi адмiнiстрацii

фахiвцi

литвин
Орест евгенович

фжiвець з обсlryговуванIIя автотранспорту та
транспортних марпrрутiв вiддilry освiти районноi
деDжавноi адмiнiсmацii

БоЙко
наталiя Василiвна

провiдний сцецiалiст вiддilry економiчного розвитку
i туризму районноI державноi адмiнiстрацii

Групд мЕд[чного зАБЕзIIЕчЕння

начальнпк групи
волошин
олег Iванович

засц/пник головного лiкаря КНП <<Кам'янка-Бузька

центрапьна районна лiкарня>> (за згодор)_

соловЙовд
Ярослава Ярославiвна

завiдувач лабораторного
<<Кам'янка-Бузька центрЕ}льна
за згодою

вiддiлення КНП
районна лiкарнл>

Груrь п,rдтшрl,шьно-тп>сптпrого здвпзrrшrrвrпшr

начальнпк грyпи

ткАлиtI
Надiя IBaHiBHa

начаJIьник - вiддiпу фiнансово-господарського
забезпеченЕя апарату рйонноi державноi
адмiнiстрацii - головний бухга-птер

*""rrrrrц
Тетяна Володимирiвна |
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Керiвник апарату
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приходько
Оксана Ярославiвна

головний спецiалiст вiддilry економiчного розвитку i
туризму районноi державноi адмiнiстрацiТ

солопrБ
Ольга Асафатiвна

головний спецiапiст вiддilry коrчгуrriкацii з

цромадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi
дiяльностi апараry районноi державноi адмiнiстрацii

Групд охорони пуБJIIчного (громАдського) порддку I
БЕЗIIЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

начальник грyпи

KIT
Юрiй Богданович

засцaпник начальника Кам'янка-Бузького вiддilry
полiцii Гололного управлiння Нацiональноi полiцii у
Львiвськiй областi (за згодою)

фахiвцi

мЕрцяк
Андрiй Богданович

iнспектор сектору реаryвання патрулъноi полiцiT
Кам'янка-Бузъкого вiддilry полiцii Головного
управгliння Нацiонаlrьноi полiцii у Львiвськiй
областi (за згодою)

л. Височанська


