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КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ШРЖДВНД ДД4IНI СТРДЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кашr'янка-Бузька у9 ?Ч/ Р,/ -Jl /а/-)

аdмiнiсmрацii Bid 16.05.2017
08/17 кПро Колеziю районноi
аdмiнiсmрацii>

Про внесення змiн do розпоряduсення
Zоловu районноi depcrcaBHoi

м251/02-
dерлrcавноi

'}

Голова

Вiдповiдно до ст.З9 Закону Украiни пПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02,10,200З J\ъi569 кПро

затвердження Типового положення про колегiю MiHicTepcTBa, iншого

центрЕtлЬного органу виконавчоI влади i мiсцевоi державноi адмiнiстрацiТ>,

керуючисЬ rrопо*."""' про Колегiю Кам'янка-Бузъкоi районноI державноТ

чдri"i"rрацii, у зв'язку iз кадровими змiнами:

1. ВнестИ змiнИ до розпорядженнrI голови районноi державноТ

адмiнiстРацiТ вiД 16.05.201z лъzS ttoi-oBtt7 <Про Колегiю районноТ державноТ

адмiнiстрацii>, викJIавши додаток до розпорядженн,I у новiй редакцii, що

додасться.

1; 2. Контроль за виконанням розпорядженнrI з€UIишаю за собою,

Христина ЗАМУЛА

*-Ь-;х



Додаток
до розпоряджеЕня голови

раЙонноi державноi адмiнiстр ацiТ

Jф У zr,.l о/-,! t /"l"C

склАд
Колегii Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстраuii

вiд< 6 >,> фсп2tr,'z-с__ 202l) poKv

Любов ВиСоЧАнСЬкА

_ - ::;

- головарайдержадмlнlсц)ац11,
голова Колегii : : .:; -_--^^-^-

1 Замула
Христина Петрiвна

2. височанська
Любов Петрiвна

керiвник апарату
КолегiТ

райдержадмlнlстрац11, 0gкрс r ар

члени Колегii: :: :: :

Бл""а каййпu-Бу."*оi районноТ ради (за

згодою)
начальник управлiння фiнансiв

райдержадмiнiстрацii. . .

Ъаrа.lru""к Кам'янка-Бузького вlддlлу

обслуговуванIuI |ромадян (сервiсний центр)

угrравлiння обслуговуванIш громадян гол овн ого

ynpu"niro Пенсiйного фонду Украiни у
Л"Ъi"с"*iй областi (за згодою)

1 Келеберда
Тарас Володи

4. Барила
Людмила Ащqцlэцg

5. Ващук
Марiя IBaHiBHa

6. Годзь
Ольга Петрiвна

начiшьник вiддiлУ Еадан}UI адм lнl стр а L, yL lз tI

послуг райдержадмiнiстрацiТ

,*iду"uо сектору управлiння персоналом,

документообiгу та контролю апарату
_ л -9- -лялrго -t ri _i п,гпятliТ

7, Грабинська
Надiя Михайлiвна

рilуlлUУl\Ф4:vrll^.'-'r*:^ :: .л;л:::::; ;;;i;;

8 ,Щовганик
Оксана Володимирiвна

ДИРеКТОР Кам'янКа-ЬУЗько1 раиutttlul ч,lJ l l]

Львiвського обласного центру зайнятостt

ЗгоДоЮ) :: ;; _-;---..л i

(за

lIJ

9. Рулко
микола Степанович

лголова Громадсько1 ради при r,.aпt

,,,uйлеожiдмiнiстрацiТ (за згодою)

10, омелян
Олег Ярославович

11 Флис
Андрiй Богдqц9эцз

- НаЧаJIьнИК КаМ'ЯНКа-Dузьк(Jl u t'rллrJlJ rtчJlrчл_

гLTTT-T -. тт- _i_лт -iй пбпяс.тi (за зголою)

1,2. Шевчук
любов Василiвна

13. Шульган
Вiталiй П.щq9""_

|4, Юрчук
василь Аксеrтгiйович

Керiвник апарату


