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в апаратi !еснянськоi
районноi
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1, Утворити робочу групу з питань органiзацiт та
проведення процедур
закупiвель/ спрот,Iених закупiвель в ап :paTi
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii (далi - робоча група) та затвер
дити ii персон альrlий
склад, що додаеться.

2. Робочiй групi

керуватися Полоя<енням про
уповноважену особу,
вiдповiдальну за органiзацiю та проведення лроцедур
закупiвель/ спрощених

в апаратi !еснянськоТ районнЬi в MicTi- Кисвi державноi
адмiнiстрацii, затвердженим розпорядженням
!еснянськот районнот в MicTi
Киевi державноТ адмiнiстрацiТ вiд2j сiчня 2022
року Ns 24.
закупiвель

3, Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на керiвника
апарату !еснянськоТ районноТ в MicTi kисвi
державноl. адмiнlстрачii
О. Машкiвську.
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