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j_C ецL{<а ЮdаР"у пл. Кам'янка-Бузька l", 8 _f 0l - 3,/ /S-O

{lpo вжесеll*tя злаiм йв розrавряdэlсення еалO6t4
Квм'янмп--{"узькоt рвЙонноt dерсttшвноi
tсi"\ýiнýсlrврtлцit Bid l 5"1 2.20t6,,ф 624/82-88/tб
в {lp а: t {.) !,?t tЗ {} Р е У$ ltя К *-w u я н каt- Бу з ъ Koi р а йо н н oi
KoMicti' .:у iпиrцфмь фiзuчноi кульл?rурч m{t
cltOp,way),

ВiдгпrзвiдНо до Закону УкраiЪи <Г{ро плiоцевi дерlкавнi адмiнiстраiдiТ>i та узв'язку з кадроtsими зпriнами:

1" ВнестИ зlлiнИ до розшOрядження голOtsи Кам'янка*БузькоТ районноТ
дцерлtсавноТ адr,tiнiстрацiТ вiд 15.12"2аМ лЬ б24ю2-08116 Kldpo ствOtr]ення
}iапя'янка-БузькоТ районноТ KobaiciT з ЕитанЬ фiзично1 к}.льт}iри та сшорту)),
затвердиВl}I11 склад KoMioiT згiдно з додатком.

?,. Ёрззнат,lт такиh4, lцо втратило чиннiсть, рOзпOрядя{ен}{я голоЕи
Кам'sl,:;р;а-Б),зькоТ р,айдержадмiнiстрацiТ вiд 24,а9,2818 Jф 644/t]2-08/1ý ч<Пр*
L.]H€i,:1.111,'1:g 1i;,,l,jq r,; ГЗЗПСРядженнЯ голсвLi Кап,t'янка-Бз:зъкоТ районноТ деrжавноj"
a;lМii+i*: r,il,*i:li вiд n 5 груцня 20 i б року Ng 624l02-0si 1б <Kr1po *r,urrlr**r*rя Кап,т'ягtкiл-
Бузья:,"li tria:liclaнoT Kor,iicii з г{I{танЪ фiзичноТ культ.,/i}и та. спсрт\,1)),

розпорядження пФклас,ти на зес,ryгiнtiка
.i{ep)4,afiTTIri ziдлсiнiстрашii B_l,]lTd:Biд;l",l :1(.;
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р-, j. &огiтроль за tsикOнаннялvl
гO;лсвId. Ка,tд'янка-БузькоТ районноТ.l
ро згt,здллу, фудsцiшаJIъних обов'язкiв

W
fu,:_



fiодаток
д0 розшоряд}кення голсЕи
р аЁr де р, х<а дья i н i стр ац i Т

Bia<<f 0 ,> е4&Щ_ЩшLрцц
h!_ ! /0/- з/ / Lo / о

t

,

Замула Хрчтстина
Петрiвце _

Келеберла Тарас
Володимирович

гслоtsа Кам'янка-Б)rзькоТ районноТ
дерittавноТ aдMiHioTpariiТ,_ спiвголова дqlrliqiТ
голова Кам'янка-БузькоТ районноl ради,
спiвголова копцiоiТ (за згодою}

з. frr.{а_гtьчин Тетяна
Володимирiвна

гоlзовний спецiалiст сектору культури,
молсlдi та ciтopTy Itам'янка-Бузькол
районноТ дер}каЕноТ адмiнi стращiТ,
секретар KoMiciT

А Шевчук i{tобов
Василiвна-

завiд5lвач сектору Ky-J-ibTypи, iиолодi та
спорту Каьд'янка-БузькоТ райоrчноТ
державнот алмiнiстрашiт

5, Щякiвнич Рокоолана
_у*
Иосифiвна

завiдувач 0ектору з питань правовоТ
роботи, заlrобiгання та tsиявлення кошrщшij"

о" Куiлинська Ната-,riя
роr*цанiвна

ft,{етодист РМК (за згодоiо)

С;iвiнський {гар
Ярсолавович

директор ДЮСШ <Щобротвiр> (за згодоtо)
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Авдссв Сергiй IТетрtэвич директор Кам'янка-БузькоТ ЩtОСШt {за
згодою)
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Керiвник aнlapaTy Любов ВиСOЧ,еНСъкА,


