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М(Х:ТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/ О і'ССС'^/і'Си^

Мостиська

№ с^/О

Про внесення змін до
розпорядження голови райдержадміністрації
від 7 квітня 2016 року № 190
ч Відповідно до сігатгі 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у
зв'язіу з кадровими змінами:
1. Внести зміни у додатки 1, 2 до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 7 квітня 2016 року № 190 «Про черговий призов громадян України
на строкову військову службу у 2016 році», виклавши їх в новій редакції, що
додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.
^

Голова р а й о н и ^ ^ і - Й Ї
державної

С. О. Буняк

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
7 квітня 2016 року № 190
(в редакції розпорядження
голови райдержадміністрації
жовтня 2016 року №
Склад
районної призовної комісії
Н. І. Голуб
Л. Т. Вовк
Д. В. Ягло
І. М, Груник
О. М. Чоба
О. А. Дарнобит
О. В. Повх

- перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії
- медсестра підліткового кабінету Мостиської КЦРЛ, секретар
комісії (за згодою)
Члени комісії:
- військовий комісар Мостиського районного військового
комісаріату (за згодою);
- головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації;
- заступник начальника відділу - керівник патрульної
поліції
Мостиського
відділення
поліції
Яворівського
відділу поліції ГУНП у Львівській області (за згодою);
- терапевт Мостиської КЦРЛ, лікар, що організовує роботу
медичного персоналу (за згодою);
- практичний психолог Липниківської ЗОШ І-ІП ступенів
(за згодою).
Резервний склад
районної призовної комісії •
(на випадок хвороби або відсутності з поважних причин
призначених членів призовної комісії)

М. М. Гандз
М. М. Ковць
В. Л. Смага
М. І. Мартин
В. Є. Качмар

Р. С. Петльович
О. 3. Шпилька

- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії;
- медсестра підліткового кабінету Мостиської КЦРЛ, сеіфетар
комісії (за згодою)
Члени комісії:
- начальник відділення забезпечення Мостиського районного
військового комісаріату (за згодою);
- методист районного методичного кабінету відділу освіти
райдержадміністрації (за згодою);
- начальник сектору превенції патрульної поліції Моетиського
відділення поліції Яворівського відділу поліції ГУ НП у
Львівській облаеті (за згодою);
- хірург Мостиської КЦРЛ, лікар, що організовує роботу
медичного персоналу (за згодою);
- практичний психолог Твіржанського НВК (за згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
7 квітня 2016 року № 190
(в редакції розпорядження
голови райдержадміністрації
«
» жовтня 2016 року №

Основний склад
лікарів-спеціалістів
І. Б. ЇІанчишин
Р. С. Петльович
О. С. Мельник
О. Є. Дячок
0. О. Пз^пкар
1. Б. Станько
А. А. Підцерковний
І. А. Ключак

-терапевт
- хірург
- отоларинголог
- офтальмолог
- стоматолог
-дерматолог
- психіатр
- невропатолог
Резервний склад
лікарів спеціалістів

О. С. Скарвінко
О. Л. Вахула
О. І. Пушкар
С.П.Кущ

Керівник апарату
райдержадміністрації

- терапевт
- хірург
- стоматолог
- невропатолог

Н. С. Сатурчак

