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(далi -Вiйсь
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3. ВИКОРИСТОВУВАТИ у роботi Вiйськовоi адмiнiстрацii печutтки
cTpyкTypHloc пiдроздiлiв (дiловодствц бухгалтерii, управлitпtя персонttлом
тощо), печатки для oKpeMID( категорй докумеIIтiв (копiй, KoHBepTiB тощо),
MeTmleBi печатки дIя опечатувttння примiщень, шаф, сейфЬ
з нйменув чlшulм Де снянськоi райдержадмiнi страцii.

4. ЗАJIИIIIИТИ без змiн право першого та другого пiдпису на
фiншlсовлut документах та фiнансовiй звiтностi вiдповiдно
до розпорядкення Щеснянськоi райдержадмiнiстрацii вiд 13 трzlвня
2021, року Ns 254 <Про наданнrt прilва пiдпису первиннI/D( документiв на
здiйсненнrl господарських опершtiй, пов'язанIDl з наJцодженIшIм, вiдпуском
(витрачанням) грошових коштiв>.

5. ЗАЛИIIIИТИ без змiн структуру та чисельнiсть Вiйськовоi
адлiнiстрацii, затвердкенID( розпорядженнями .Щеснянськоi
рйдержадмiнiстрацii вiд 19 лшrня 2021_ року Jф 437 кПро зilтвердкенrul
структури та чисельностi працiвнlдсiв структурtих лiдроздiлiв ,Щеснянськоi
рйонноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiЬ, вiд 0l вересня 202l року
Jф 540 <Про внесення змiн до чисеrьностi прачiвrшкiв cTpyKTypHLlx
пiшоздiлiв .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii)).

6. Коtrгролъ за виконання цього розпорядження зtшишаю за собою.
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