
укрАiнА
кл\4, янкд-БузькА рдЙоннА дЕр хtдвнд ддм{нI с тр лц{я

ро ЗШОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька :ts ,#6/а/- 3 t/tO/0 уrrzбrц-+ ХОЛЛр?

Про внесення змiн в dоdаmок do

розпоряduсення zоловu районноi
depercaBHoi аdмiнiсmращit Bid 25-06.2014
JYs220/02-08/14 кПро сrпворення колliсii
dля спuсання mа решuiзuцit лtайнш

р а йо н н o'i d ер мс а в н о i а dлtiнi сmр а щtt >

ВiдповiДно дО гrунктiВ 9.10 частини першоТ cTaTTi З9, ,1g,g,r,nHlt перrшсТ

cTaTTi 4|, cTaTTi 47 Законч УкраТни <fiро мiсцевi держевнi illt:оtiнi;:т,llэllii_>l.

IтостаноВи Кабiнету V{iHicTpiB УкраТни вiД 06.05.2007 JYч8OЗ <illзо jafilil]:{7i_eгlli]ц

Порядку вiдчухсення об'сктiв державЕоТ власностi>>, з N{;тOit) _заý*-зlт*,lеittt:а

наJIежного виконання Закону УкраТни uПро угrравлiння o6'cKTa}4ii дu;iэ;цсавноТ

власностi>>, Порядку списання об'ектiв державноi влаоностi. затверд]Бен()го

flOстановою Кабiнет,у hztriHicTpiB УкраТни вiд 08.1i.2aai "мqiЗi4 KI-|po
р,

затвердження Порядку списанЕя об'ектiв деря{авноТ власнос,I1)), н3" I]iiti:C}]-{aFitlrj

розпорядження голови Лъвiвськот обласнот державIrот адьсiнiстраlдii Bi,]

14..04.2014 JФi04l0l5-: .4 <про встановлення лiмiту легкових aBToiuoбi.TiB, tl{Cl

обслугоВуютЬ апаратИ мiсiдевиХ державниХ адмiнiстрацiЙ та ТХ CTPуKTYUHI

пiдроздiли> та розпорядiкення голоtsи районнот державнGi адпriili;трацiт Bi;i

26.а5.20\4 лъ i 65l02-08l14 <Гtро tsстаноtsленнi .тiмiту.легкоВх,Iх аВ'i]{:}i,I+iJj;iiiз. llttз

обслуговуютъ апараТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ та 1i ,i]З'i]:i],'i", i] : , l]

пiдроздiлiв>>, та е зв'язку з кадровими змirrаъци:

1.Внести змiни до п. i розпsрядження гоJIови paйclHHcrT лержав_чоТ

адмiнiстратtiТ вiд 25"а6.2а14 Jф220/02-а8l\4 кПро створення Kor,ricii дJtri L]IiiiCaHHя

та реалiзатдiТ майна районноТ державноТ адьцiнiстрацiТ>>, вик-в;з"tsltтil il{ЭlаТOк дlС,

розilорядження у новiй редакiдiТ.
2.Визнати таким, tщо втратило чиннiстъ, розrlорядження l-o"цoBti ;laiiobiцrli'

державноi адмiнiстрацiТ ъ\д 24.i1.2014 лъ416/02-08i1,1" кПро Bн-ceitjj;. з},{iн .1

цо,даток до рсзrторядження голови районнот державнот a/lпцitlicTpaiiiT вiд



25.а6.2014 N9220/02-08/14 <Про створення KoMicii для списання та iэеа;iiза:цiТ

майна районноТ державноТ адмiнiстрацiТ>

3.Контролъ за виконанням рOзпоряджеЕня залишIа}о за собсlк-, ,

Хрлtстина ЗАМУ"Ц,lL

*



,Щодаток
до розпорядження голови

районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
вiд "/о" ?t6rz"я- __2020 Jф /36/0/-3/l,r,

склАд
KoMicii з IIитань вiдчуження майна районноТ державно'i адмвнiстраrдi'li

Голова KoMiciT

Застугtник гоjloви KoMiciT

- перший застчпник голови

райдержадмiнiстрацiТ

Секретар KoMicii

Члени KoMiciT

I

В.о.керiвника апарату

- керiвник апарату райдерх<адмiнiстратдiТ

ЕачаJIъник вiддiлу фiнанс ов о * г{]сгi0 д F"Ес ькслг0

заб езпечення апарату - голiJ внлlй бухга.i{,гер, :.]
раидержадмlЕlстрапd11

- завiдувач сектору з питанъ правовоТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцiТ апарату

р аидер iкадм1 Hr стр ащ1 1

- завiдувач сектору житлово-комун€lJIъного
госшодарства, iнфраструктури, енергетики та
захисту довкiлля раЙонноi державноТ
адмiнiстрацiТ

- гоJIовний спецiалiст вiддiлу фiнансово-
господарського забезпеченнrI

4 Надiя ТКАД}Р[


