
укрАiнА
кАlи, янк А_Буз ькА рАионнА дЕр хtАв нА Адмiнi с,IрАшя

РОЗПOРЯДЖЕННЯ
СА с{'2н.е Дtr"O7соу м. Кам'янка-Бузька Mn jlН-Т/ !еС

Про ЕЕtесення з"цiн da розпоряi}tсення
ео,rаФвЕа Кqлtuянка-Бузькоi районноt
dерэtсввноi udлоiнiсrпрацii вid ]5.06"2018
JW 397/02-il8l18 кПро сmвореttня робочоt
?рз,у8и, i}ltyg провеdення lцокбфрппалt нOzо
оцiжwвамжя diяльносmi пршцiвнuкiв mа
KepiBHtaKra Кшпl'янка-БузькOz0 ВП {УНП
Y"Kpяt|Mla у Львiвськiй обласmiу

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТя та у
зв'язк;,, з кадрOвипли змiнами:

1. В;+ести змiни до розi]орядiкення голOtsи Каlg'янка-Б,чзькоi. iraйoHHeT
держаtsноТ адшliнiстрацiТ вiд 15.06.2018 }{Ь З97102-08/1В <Про ств$рення робо.rоТ
гру}rи для iIроведення щоквартаlьнOго оцiнювання дiяльностi лтрацiвник:iв та,

керiвника Капд'янка-Бузького tsIТ ГУНШ УкраТни у Дьвiвськiй оti;rасз:i>>"

затЕердиtsши склад робочоТ групи згiдно з додатком.
2, Визнати таким, щс втратилсl чиннiсть, розпорядження гOлоtsи Каirт'янка*

БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд 2З.09 "2а\9 ЛЬ 240/С2-0Е/19 Kllpcl
внесення змiн до рсзпорядпtення голови Кам'янка-БузькоТ районноТ держсавно?

i," ,
адtvriЬiстрацiТ вiд 15"0б.2018 ДГ9 397102-08/18 кПро створення робочоТ грутrи цля
цроведгння щоквартаJIьнOго оцiнювання дiялъностi пратtiвникiв та керiвника
Каьс'янка-Бузького ВII ГУНП УкраiЪи у Львiвськiй областi>>.

покласти на застугtFJика 1OJUви

д0 розподiлз, функцiонапьнЙх

I-o"ttl Христижа ЗАМУ-ЦА

З" Контроль за виконанням розпорядження



Щодаток
до рOзпорядження го"iIови

деря{аЕнсТ адм iнiстрач iT

вiд 0J" а'uаэ
JTll 3/01-3//А,о

ilalioHHoT

2$2а рOку

склАд
шt;fi*члii j,}},tr[Týl д;ir{ прФведення Lцокварт,fi,.;lьrЕсг0 ощiнrовання дiяльнОСТi

iэ.P*itliBнд,lrciB га керiвник;t Квпt'яшка-Еiзzзбц*го В{1 Г У НГ! Укgзвiчни tl

.ilr"шiв*ькiй o6;la с т i

гоj j,ова рailонн оl дерiriавноТ адt tl li iстраlt j Т"

Го"ГiЗВ3" чсlт грytли

керiвник ап ар ату районноТ державноТ адп,r iнiстрацi Т, заступник
голс}ви робочоТ гр}iпи

завiдувач 0ектору з шитань правовоТ роботи, запобiгання ,га

вияЕлення коругттдiТ аш арату районноТ державноТ адм iHi *тilаrдii,

.,е K,l,-,l ар робо ч,r'l

Члени робочоТ [руши:

зав iдувач сектору житлово- комунаJIьнOго госшодарстts а,

iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля pal",roHHo i
де]];,h.;iвноТ алiол iHi *трац rT

нача-цьник служби у спраЕах дiтей районноТ лержавноТ
адrлtiнi

завiдувач 0ектору з питань цивiльного захиоту, взасмодit'з
правоOхоронниNли органами, оборонноТ, мобiлiзацiйноТ та

ý{нO*се аиOнl{с}1 BHclT адtiс]нi

голOва асоцiатtiл мiсцевиN рад Кам'янка-Бузького району (за
зголото} trза згtлJою

г0"]]ова ГО Захисту г{рав та iHTepeciB BoTHiB АТО (за згодоtо)

вiйськовиЙ KoMicap Каrut'янкlt-Бузькогil раt,irэннслгг.л Lзllicbt..tJi]d,i'iJ

KoMicapi за згодою)

мiський гOлова Каьц'янка-БзzзькоТ ьяiськоТ Fади {за згодоrо}

с iльськtзй t-о,цова Х{о в,ганецькоТ сiл ьс ькоi шалtl { за ll-c; lic, к : i

се.гtищний голова ffобро,гвiрськоТ селидщноТ ради {за згодfiю)

селLlL:нттй голо итiрськоТ селищноТ ради (за згодото)

цача,чънr{к Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС !'кiзаТнлi r,,

Львiвськiй областi {за згодою

Кер i tз u-l ilc lt it гта; 
чr.} 
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