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Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 07.10.2015 №377
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у
зв'язку з кадровими змінами та реформуванням військових комісаріатів області і
призначенням (перепризначенням) на посади військових комісарів:

•. І.

1. Внести такі зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.10.2015 № 377 «Про підготовку та проведення приписки громадян
1999 року народження до призовної дільниці Мостиського району»:
1.1. У пункті 1 слова «Мостиському районному військовому комісаріату
(І. А. Полончуку)» замінити словами «Мостиському районному військовому
комісаріату (Д. В. Ягло)»;
1.2. У пункті 7 слова «Начальнику Мостиського РВ ГУ МВСУ у Львівській
області О. Сушку» замінити словами «Начальнику Мостиського відділення поліції
Яворівського відділу поліції ГУ НП України у Львівській області О. Сушку».
1.3. Додаток 1 до розпорядження викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник^ )/()лови
райдержадмініі^ш^ії '

Н. І. Голуб

і

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
07.10.2015 №377
в редакції розпорядження
голови райдержадміністраіі^ї
« ^^ » січня 2016 року №

?

СКЛАД
комісії з питань приписки громадян 1999 року народження
до призовної дільниці Мостиського району
Основний склад
Д. Ягло

- військовий комісар Мостиського районного
військового комісаріату, голова комісії (за згодою);

М. Яхимець

- медсестра Мостиської КЦРЛ, секретар комісії (за
згодою)

N•1 і-

Члени комісії:
М. Надибський

- методист районного методичного кабінету управління
освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

В. Бонк

- інспектор поліції Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ
НПУ у Львівській області (за згодою);

Ю. Романишак

- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);

О. Повх

- психолог Крукеницького ліцею (за згодою)
Резервний склад
(на випадок хвороби або відсутності з поважних причин
призначегіих членів комісії з питань приписки) .

М. Ковць

- медсестра Мостиської КЦРЛ, секретар комісії (за
згодою)
Члени комісії:

3. Подільник

- головний спеціаліст відділу освіти районної державної
адміністрації;
'

В. Путря

- інспектор поліції Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ
НПУ у Львівській області (за згодою);

О. Дарнобит

- лікар-терапевт Мостиської КЦРЛ (за згодою);

О. Шпилька

- психолог Твіржанського НВКІ-ІІІ ступенів (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

