
укрАiнА

Про внесення злtiн dо розпоряdэtсення zоловu
Кам'янка-Бузькоi райdерхсаdмiнiсrпрацii Bid
22.08.2016 JYb 380/02-08/16 кПро уmворення
KoMieii iз зdiйснення dопороzовLtх зtlкупiвель
mоварiв, робim i поаryz iз засmосуванням
е.пекmрOнно'i сuсmемu закупiвель Капt'янка-
Бу з ь кв i р п tlo н н о i d ер lк uв н oi u dMiHicmp а цii>

К,ЦМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ШРХtАВНА АЛМIШ СТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

зв'j{з,(, }ta,i ровими змiнами:
_i :Jнести змiни до розпорядження голови Каrt'янка-Б,r зьксl

I i,дrt,.лвiДно дС ЗаконУ УкраТнИ *ПрО пqiсцевi державнi адмiнiстрацil>> Ta,r/

рай;деl,::;,,ацi,riнiстрацiТ вiд 22.08.201б ]\ъ Зs0/02-08/1б <Про утвореFIня KclMiciТ iз

здil,iсн:_,.ijя 1rэг{орогсвих закупiвелъ ToBapiB, робiт i послуг iз застсlСуtsанняМ

елект,р"i,:нсТ слIстеми закупiвель Кам'янка-БузькоТ районноТ державноТ

адNlil{i:]:,:rац;i>, затвердИвши склад KoMiciT iз здiйсненЕя допорсгових закугllвель

товарi.l. ;l:iбiт i послуг iз застосYванняМ електронноТ системи зак\,пiве"ць

Калд'-яtil л-Е,l,зькоТ районноТ деi]жавноТ адп,riттiстрацiТ згiдно з додаткOý,1"

:,. ]]изнати таким, що втраТив чинллiсТЬ, п)/нкт 2 розпоряджеЕня гOловlj

Кали'_я+lt.iу,[l,зъкоi раIlдер;кадмiнiстрацiТ вiд 22.08,2а16 }iЪ 380/02-08/I б KITPо

yTBo})(:l]_ij]I (.lMiciТ iз здлйснення допОроговиХ закупiвеЛь ToBapiB, робiт i гlос;l,riг

iз :;acl [:, }lЕЗННЯNд електронноi системи закупiвель Кам'янка-БузькоТ pai"loHHoi

зас Iчп. :{ ]:,, !:а !,t)ло ,Т державноi адмiнiстрацiТ А.

деtжа,jrl li lt, i,мiнiстрацiТ>,

-, .iонтроль за ВИКОнаННЯМ РОЗПОРяДХtеННЯ

Голова B.I. Кирилич
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lодаток
до розпорядження голови

склАд 

__!_ _л.э
KOBf,lcEl l:з здlйснення допорогових закупiвель ToBapiBo робiт i послУг iЗ

заетOсчЁашням електронноi системи закупiвель Кам'янка-Бузькоi райОННОТ
державноТ адмiнiстрацii

Еfi 1! ]I] { [ВСЬкиЙ
A:;;,t :r,i t* _ганiславович

перший заст,чllник голови р айлержадпд iH i стр а.ц ii"

гоi{ова KoMiciT;

рl,[уIАр
Eiil , ;эл,l, Василiвна

головний спецiалiст вiддiлу фiнансово-
господарського забезпечення апарату
райдержадмiнiстрацiТ, секретар KoMicii;

Члени KoMicii:

Борис
МIар'ян Володимирович

провiдний спецiалiст вiддiл.ч правового
:забезпечення, взаепцодiТ з правоохоронниNхи
органами, сiборонноТ та мобiлiзацiйноТ робсrти
апарату райдержадмiнiстрацiТ;

tl]УliiЕ,РЕПА
'[:l})&с 1горович

спецiа;riст вiддiлу комунiкацiй з

органiзацiйноi та iнформацiйноТ
апарату райдержадмiнiстрацii;

громадськiстю"
дiяльностi

)({]мА
олt,l, Вi:-rrодимирiвна

начаJIьник вiддiлу економiчного розвитку i
туризму райдержадмiнiстрацiТ

й, .,7 /

Першrtlii tаступник l /^,,.L
голоtst,l ]JfltЧI,.ержадмiнiстрашiТ -1'JrЛli'

А.С. Вашкiвський


