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кдм,янкд_Бузькд рдйошrд шрждвFIд ддднIстрдlця

розпоряд жЕння

/lэllи-мlар
Про внесення змiн do

розпоряdilсення zолова Кам'янка-
Бузькоt райdермсаdмiнiсmрацii Bid
14.06.2017 М 305/02,08/17 кПро

районну комiс:iю з пumань-еваtуацi|i>

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраiниkПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii та у
зв'язку iз кадровими змiнами:

1. Внести змiни до розпорядженнrI голови Кам'янка-Бузъкоi

райдержадмiнiстрацii вiд 14.0б.2017 М 305/02-08/17 <Про раЙонну комiсiЮ З

гIитань евакуацiЬ, викJIавши додаток до розпорядженця в новlи редакц11.

2.визнжи таким, що втратило чиннiстъ розпорядження голови Кам'янка-
Бузькоi райдержадмiнiстрацii вiд 27.06.20t9 J\b 165/02-08/19 <Про BHeceHHrI

змiн до розпорядження голови Кам'янка-Бузъкоi райдержадмiнiстрацiI вiд

14.0б.2017 Л9 305/02-О8117 <Про районну комiсiю з питань евакуацii>.

Контроль за виконанням розrrорядження покласти

районноi державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно
a

функцiонЕulьних

,3.
голови

на заступника
до розподlлу

Голова Христина ЗАМУЛА

обов'язкiв.
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Го",rовit KobticiT

Засryпншк голови
KoBlicii

Секретар KoMicii

Додаток
до розпорядження голови
районноi державуоi адмiнiстрацiТ
вiд << 0/ >> 2020 року

Склад

пник голови районноi державноТ адмiнiстрацii
]..

l - lкерtвник апарату районноi державноi адмiнiстрацiТ
]

. районноi деjэжавноi адмiнiстрацiТ, головний
я)хlтектоп т,lяилIJv

Члени KgMicii:

]

Нач;tль;!tlrl. i i)yiiи

i рупд зв'язку тА оповIщЕнЕя

завiдувач сектору у;rравлiння персоншIом,
локуl,,{ентообii,,,' та контролю апарaту районноТ

Фахiвеriь

Фа,еiвець i"p},ýeI

гDчпи t-iелектромеханiк електрозв'язкуl,,

l iл.itам'янл..а-Бзrзъка ЛФ ПАТ
с.,Tд Jю

<<Укрт,елеком))
1l

l

(за
l]годсIо

l оловний спеri;,яliст сектору угrравлiннп персоar-оr,
i lд.окуlиеttтоо5iг"},, та контролю апарату районноТ

] державноl адм I нiстрацll
Гругrц оБлIку тА оргАнIзАцIi розмIщЕння ЕвАкуйовАного нАсЕлЕння у 

l

l"

БЕзпЕчнорiу мIсцI 
]

ЗаС;,1,1,1;g1,, ý{ 1- ,a*'p.nTop F}иri-iого професiйного учр,л-!,rпда Ns 71 м.

] Кам'.sнка-Бузы,;а (за згодою)
]

I

Фахiвець груп}I i* i
iголоввиii crie;,,ia-TicT вiдffiлу ведення,Щерiкавного

itcTpaцtt
]

групд оБл;ку тд оргднiзА{дIi ЕвАкуАцIi мАтЕрIАльних I культурних 
l

i __]
l

i OoriBcl{l, r,I}1-пI.1 ,-- тrа,чапьл{ltr: архiвного вiддiлу районноi
i l __--:_I j unylnicTpaL:ii

державноiI
l

]



I
Фахiвець групи адмiнiстратор вiддiлу надання

послуг районноi державноi адмiнi
адмiнiстративних

ГРУПД ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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заступник головного лiкаря КНП <<Кам'янка-Бузька

Фахiвець групи

за згодою
Групд мдтшрьльно-тЕхнIчного зшЕзп

Начальник групи головний
господаРського забезпечення апарату районноТ1

спецiа_гliст вiддiлу фiнансово-

Фахiвець групи начаJIьник вiддiлу надання алмlнlоlрdlиtsних
нноТ ,i адмiнi l1

Групд охороIшл пувлFIного (гrомадського) порядку Iи пУБлFIного (гРоМАДськогО) rrur}|лftу r ^ ]

iБЕзIIЕкид9рожшогоIIжУ _ ,_ 
]

Начальник групи ЗасТУпникначЕшьНикаКам'янка-БУзькоl.овiддiлУ
полiцii Головного управцiння Нацiона,гtьнот полiцii У l

Фахiвець групи iнспектор сектору реаryвання пaTpy.ilbtloi по.lrlцii

полiцiт ГоловнсrгоКам'янка-Бузького вlддlлу

управлiння Нацiональноi полiцii у Львiвськiй

цii

Фахiвець групи

начальник групи головний спецiалiст сектору житлово-комунаJIьн

господарства, iнфраструктури, енергетики та захи

довкiлля районноi державноi адмiнiстрацiТ

Фахiвець групи фахiвечь з обслуговуванн,I автотранспорту

транспоРтниХ маршрутiВ секторУ освiти район:

державноТ адмiнiстрацii

провiдний спецiаlriст сектору економlки

агропромислового розвитку районноi держав

адмiнi ii
/IIА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фахiвець групи

Гр

Начальник групи

Керiвник апарату

областi (за згодою

л. Височанська

за

завiдувач лабораторного вiддiлення

<Каrrл'янка-Бузька центраJIьна районна


