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Еiдповiдно дс cTaTTi б Закону УкраТни <Про мiсщевi державнi
адмiнiс.траiдiТ>, враховуI*чи I"1иет Управлiння захисту еконоь{iки 5u Лъвiвськiй
областi fiепартамент_у захисту еконолояiки НацiональноТ пощiцiТ УкраТни вiд
1tr.06.2G18 }ф 4290lЗ9l\\2lа, з }v{€To}CI дстримання жорсткого режи},{,\, eKoHobцii
бюджетних коштiв i посилiення фiнансово-бrоджетноТ дисциплiни:

1. Створити робоч"ч груЕу дJ]я проведення шеревiрки повнOти та
вiдповiдностi отриIчIаних вiддiлопц освiти Кант'янка-БузъкоТ райrонноТ державн*Т
адмiнiстрацiТ перссналъних кOь{г{'iФтерiв та ноутбукiв за наслiдкалли fiроtsедеFriсх
вiдкритих торгiв (закчпiвля "h{b UА-2[iХ8-04-2З-001167-Ь} на cyh{}, З З?1 555,С!

грн. ),, системi Рrоzоrrо, з, складi.чгi,цно з дФдаткOjч{.

2. Робочiй груtii в теlэмiн дс {iб лишня 2SlЕ року провести вибiрков",,,
перевiрку придбанý{х персGнальних котrцп'ютерiв та ноутбукiв на лтредм*т Т;ч

вiдповiдностi технiчн*м,ч заtsданню та заявлених flсстачадьникоft,t
характерисrик.

анняп{ дансго роз{тсi]ядхtення залишIа}о за собокэ.
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fiодаток
до рOзшорядженЕя голови
Кам'янка-БузькоТ

Склад'
Р*боче? груши длffi ýxepeBipKи FяФвнФ,гр! та вfrдшовЁдн*стi атришrажкк в;ддi"чsв.q

Ф*ýЁтý всат*рйальýяих rдiвrжоетей

ЁвАжý{ýýськý4ýъ
А+ал pi й СтанЁелааФвЕrч

tэерший застугIник голови Кам'янка-
БузькоТ райдер;кадплiнiстрацii, голова
р*6*чоТ гючЕЕи

Б{э{ýжФ
ý а,геъ;нiя* Васрялi g ш ;l

провiдний спецiалiст вiддiлу економiчного
розвитку та туризму Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ, секретар робочоТ
грyпи ,};

Члеки rsоh{ЁсiТ:

к у ttЕрЕЕэд
'ý'арас Ег*р*вlач

спецlаJ{lст вiддlлу кON{унlкаUtи з

грOпаадськiстто, органiзацiйн*Т та
iнфорп,rаiдiйноТ роботи Кам' янка-Б_чзькол

]]аидержадмlýlстрац1 1 :

iЪЗ АСж к_ ýЗ*,э*зд и пя и g-,

Яр*сrтiлв*вЕ.Еч

старший оперуповноважений Управлiння
захисту економiки fiепартаменту захисту
економiки ГУ НП у Лъвiвськiй областi,
капiтан полiцii (за згодою);

9ýрflеgк{}
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бухгалтер вiддiлу освiти Кам'янка-БузькоТ
райдержадмiнiстрацii (за згодою).
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