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Вьшанка

Про районну спостережц| комiсiю

Керlrочись Положенням про спостережнi KoMicii, затвердженою
постановою Кбiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10 листопада 2010 року М1042
<<Про внесенrrя змiн до Положенtя про спостережнi KoMicii>, постatновою
Кабiнеry MiHicTpiB вiд 17 травня 201,2 року ЛЬ 383 <Про внесення змiя до
положень про cfiocTepeжIti KoMicii та пiк-rrува.пьнi ради цри спецiальших
виховних ycтaнoвtDo>, розпорядr(еIrням голови райоЕЕоi державноi
адмiнiстрацii вiд 14 rипня 2017 року Nч 53-к <Про призначеншr OпiIryKa B.I>,
та у зв'язку зi змiнамл у посадовому скJlадi членiв KoMiciT:

1. Внести змiпи в додаток до trюзпорядженюr fолови районноТ державноi

ад.лiнiстрачii вiд 10 червrrя 2014 року Nл 1б5_р <<Про районну спостережну
комiсiю>>, а calv{e Затвердити районну спостережну комiсiю в новому складi
(додаеться).

2. Визнати такхм, що втратило чиннiсть, розпорядженRя голови районноi

державноi адмiнiстрацii вiд 25 rрудня 20t5 року
спостереrют5r комiсiю>>.

М

22t-p <Про районну

3. Контроль за Еиконilнням даноm розпоряджеIrЕя покласти на п€ршого
заст).пнпка голови районноi державноi адмiяiстрацii Нестерова С.А.

Першrrй засryпппк головп
райопЕоi деIж"двноi адмiпiстрацii

с.нЕстDров

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
ВiльшанськоТ районноТ

лержавноТ алмiнiстрачii
14 серпня 2017 М 177-р

скJIАд

районноТ

спостержноi KoMicii

ГоJrова споgтеDеrlшоi KoMicii

НЕСТЕРОВ
Сергiй

-

Анатолiйович

лердпй заступник юлови районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ

секпеmп koMicii

ОНllЦУК
Володимир Iваrrович

головний спецiалiст вiллiлу управлiшrя
персоналом та юридпчною забезпечення апарату
райдержалмiнiстрачii

члепп koMiciri

БАJI€ВА

,Щмитрiвна
БУДЩВ1**О
Наталй Юрiiвна
ВJIАДОВА
ТgгянаСтепанiвна
Ваrrеrrшна

ГОt{tlАРОВ

_

Грrrгорович
KYPIШiA
Олег

тетяна Мпколаiвна

JIИСОНЬ

-

ЛУtИНIНОВ

_

tIМИР
Сергiй Iваrrович

-

Ната:liя

Володимирiвна

Аяд>iй Костянтшrович

дирекюр центру соцiальнrл< служб для ciM'i,
дiтей та молодi
начальник управлiння соцiмьного змисту
населення райдержадмiнiстрачiТ
засц/пник mлови нацiонально культ}рно-

освiтньогоболгарськоготовариства<Ьфатар>
(за згодою)

голом благодiйного фондl <Милосердя) у

Вiльшанському районi (за згодою)
головний лiкар центральпоi райоlтноi лiкарнi
дирекюр Вiльшанською районного ценц)у
зайняmстi
.rлен Союзу журналiстiв Украi'ки (за згодою)
головпий спецiалiст з пrтгань молодi та спорry
вiдцiлу ocBiry райдержадмiнiстрацii

