
дЕсIIянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕ РХИВН4 АДМIНIС ТРАЦIЯ

розпоряджЕнIlя
Е/. оа, dА4& ль |а.

Про утворення робочоi групи з питань
органiзацiТ та проведення процедур
закупiвель/ спрощених закупiвель
в апаратi !еснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про
cTaTTi 11 Закону УкраТни uПро публiчнi з
гIро уповноважену особу, затвердженого
Украiни вiд 08 червня 2О21 року J\ъ 4О
положення про уповноважену особу>,
уповноважену особу, вiдповiдальну за органlзацlю та проведення процедур
закупiвель/ спроllцених закупiвель в апаратi !еснянськот районнот в Micr.i Киевi
ДеРЖаВНОТ аДМiНiСТРаЦii, ЗаТВердженого розпорядженням !еснянськот
районноТ в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ 

'вiд 
27 сiчня 2О22 роа- N;;;; '"'

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/ спрощенихзакупiвель в апаратi !еснянськоТ районнЬi в MicTi- Кисвi державноiадмiнiстрацii, затвердженим розпорядженням !еснянськот районнот в MicTiКиевi державноТ адмiнiстрацiТ вiд2j сiчня 2022 року Ns 24.

3, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвникаапарату !еснянськоТ районноТ в MicTi kисвi державноl. адмiнlстрачii
О. Машкiвську.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження {еснянськот
рай
адм
вiд

робочоТ груп1 . 
"r'.}*ff.анiзацiт та проведення

процедур закупiвель/ спрощених закупiвель в апаратi
lеснянсЬкоi райоНноi В MicTi К cBi о.рп,u"rоi адмiнiстрацiТ

тдрдсун Лiлiя Федорiвна

АРТЕМЧУК Максим Васильович

БУРСОВА Надiя Володимирiвна

головний спецiалiст вiддiлу
економiки flеснянськоi райсlццoj зMicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ, уповноважена особа,
голова робочоТ групи;

в.о. FIачальника вiддiлу
адм i Hi страти вн о-гос п одарс ького
забезпечення {еснянськоТ pailoHHoT
в MicTi Кисвi дер>кавноi'
адмiнiс,грацil';

адмiнiстрацii;

нЕкрАIrrtr,виЧ ВалентинаВалерiТвна начаJIьник
облiку та
бухгалтер

головний спецiалiст
вiддiлу !еснянськоТ
MicTi

ЮрИдичного

районноl' в
дерясавноТКисвi

вiддiлу бухгалтерського
звiтностi - гол<lвний
f{еснянськоi районноl'

державноТв MicTi Киевi
адмiнiстрацii;

полIщУК Свiтлана IBdHiBHa, начальник вiддiлу еконсlмiки

., ДеснянськоТ районнЬТ в MicTi I{исвi
державноТ адмiнi страцii;

ПоФАТНА Наталiя IBaHiBHa начzLпьник вiддiлу iнформацiйних
технологiй !еснянськоТ районноТ вMicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii.

ольга МАШкIВСъКАКерiвник а


