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Про внесення змiн до розпорядження
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii
вiд 08 грудня 2020 року Л! 659

пiдготовку i проведення призову

1. Внести змiни до основно

у новiй редакцii, що додаеться.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження заJIишаю за собою.
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