і

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
І ЛІОТІІ'О 20І€
Мостиська
№ ^
Про внесення змін в додаток 2
до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 29.01.2013 № 2 0
Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
у зв'язку з кадровими змінами:
1. Внести зміни в додаток 2 до розпорядження голови райдержадміністрації від
29.01.2013 № 20 «Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади», виклавши його
у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 12 лютого 2015 року № 41.

Перший заступник голови
райдержадмініс-фарії

7У/77,

П. І. Голуб

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
29.01.2013 № 2 0
(в редакції розпорядження голови
райдержадміністрації
« І
» лютого 2016 р. №

Склад
комісії з питань перевірки здійснення органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади

Сатурчак Надія Станіславівна -

керівник апарату райдержадміністрації,
голова комісії

Шикітка Наталія Степанівна -

начальник відділу організаційно-кадрової
роботи апарату райдержадміністрації,
секретар комісії

Чернега Валентина Григорівна -

начальник відділ)^ освіти райдержадміністрації

Маринець Юлія Антонівна -

головний спеціаліст юридичного відділу апарату
райдержадміністрації

Санницький Володимир Адамович - головний спеціаліст з питань мобілізаційної
та оборонної роботи апарату
райдержадміністрації
Сервачак Станіслава Йосипівна:

заступник начальника, начальник бюджетного
відділу фінансового управління
райдержадміністрації

Осідач Оксана Іванівна -

головний спеціаліст загального відділу апарату
райдержадміністрації

Новіцький Григорій Павлович -

начальник відділу містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Шуп^яна Ольга Ігорівна -

Придиба Володимир Юрійович -

начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації
завідувач сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації

Табен Ірина Ігорівна -

головний спеціаліст відділу організаційнокадрової роботи апарату райдержадміністрації

Гачак Богдан Іванович -

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

Пелиньо Богдан Михайлович -

головний лікар Мостиської КЦРЛ

Гандз Микола Михайлович -

начальник Мостиського районного управління
юстиції Львівської області

Осідач Володимир Володимирович - начальник відділу Держгеокадастру
у Мостиському районі
Букса Ганна Михайлівна

- начальник відділу культури та туризму
райдержадміністрації

Михайлюньо Галина Орестівна -

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Коваль Світлана Вікторівна -

начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців^ апарату райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

