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l,:{iр* l:tt"lцt?{}еiчtlя робочoi Zрупu ditя провеdення
lLql,};,,{J{;pиl{J.J{}i;{1/l] оцiнtовання Еiяitьносmi
пg,,r; tti,вм lls<iв wаа керiвнtlKш Кам'яttка-Бузt к0?о

lЗl l:,пtrBi.lHo до Закону УкраТни <<Про шliсцевi лержавнi адмiнiстрацiТii "га r,,

_1 ts _я,j,i; i' ._:],i:;]_, i,J!,]. ви,rqИ ЗТчl iНаПtИ :

l. ,Цнеt--rи змiни до розtlорядження гслови Кам'янка-Бyзькоi раГrоrrноi
ilip)ii;]itlтllТ з:;,r,дiнiстрачiТ вi,д i5.06.2018 ]\9 З9]l02-а8i18 <ITpo створеlлня робочоi
1J,,.1ilit,i .1:ii,{ 1lэi;всденFrя ш{оквартального оцiнювання дiя-ltьностi гrрашiвникiв та
l;e;liBBlrl.iз, [i_til,,t':*tтка-Бузъкого tsП ГУНП YKpaTHll )i Львiвсъкiй областilr,
за гRерциLiijiI-i cljlaд робочоТ грулI{ згiдно з додатком"

-2 i,i*tlrроль за в]lконанням розпорядження покластii на заступнtlкз.
i,,,1-1,1iDýti pl_;iliHHoT деряdаRноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно Д{) рrJЗПOДi,'t1'
ф, гtrlj l.u i,ri.-.albН их обов'язкiв.
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до J3Oзпорядi{tеняя ]-OJlolJii

райдержалм iнiстрашiТ
вiд << Дj, dс/-rtryа ful/,fl

склАд
робочо'i групи для проведення щоквартального оцiнювання дiяльностi

працiвникf,в та керiвника Кам'янка-Бузького ВП ГУНП Украiни у
львiвськiй областi

ю

l
j. }l *зl вник a.ITapaTy райдер,лсалмiнiстрацiТ. голова KoMiciT;

2" -ч а.ч,]j]ьник вiддiлу правового забезпечення, взасмсi;jiТ з
п paFiо{)xopo}l ни ми с}ргаFiами, с боронн ol,га мобi;ri зацi liHoT роботit
:1 

1] 
;{ 

l 
аT дЩдgрдlддц:чiq]рqцц.ýдLе щрдолlс Ц_

Члени KoMiciT:
.1

t t а !{ ilпыlик в iддiлу i нфраотруктури та я{}tтл ово-кOм yFtа-]ьн о го
i Jt] l; с,дарства раЙдерrrtадплiнi cTparriT;

4" начапьник служби у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ;
), -завi;цува.l секторy з пр.lтань цивiльногс захисrу

рaй,цержадшr iнiстрацiТ;
б" г{f,j{ова асоцiацiТ ллiсцевих рад (за згодоrо);
7, :,u"Г.iсrвэ гоомадськоТ органiзацiТ Захисту fipal] ,га iHr-epeciB BoTHiB

,,i.-I't._i iза згодою):
8. Bi йtсъковий KoMicap К ам'янка-Бузького в i йс ьковс 1,o Kcl рлi сар iaT1,,

i,За згодоrL\);

9.
t

!-tач:i"rlьник Каьц'янка-Бузькоl,о РВ ГУ ДСFtС УкраТни 5,

Львiвськiй об;тастi (за згодоrо)
.,.,} 

0. ,л,iiський гоJIова Кам'янка-БузькоТ лцiськоi радL] {за згодою):
1-[l1 *i;тьi:ький голова ЖовтанецькоТ сiльськоТ рали (за згодокэ);
|/ ;;е;л;rtцниЙ гO.гIова. fiобротвiрськоТ селищноТ ради (за згодою).
lJ. r*лиiщний голова ЗапитiвськоТ селишноi' pa;lrT (за :зго:tоttl)"

Керiвник а}lарату
р а йд е ржад п.з Е *r icTp а цiТ Л.ВИСОЧАНСЬКА


