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Про внесення з"uiн do ро5поряdнсення zоловu
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22.08.2016 JYs 380/02-08/16 кПро уmворення
коллiсii iз зdiйснення dопороzовах закупiвель
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ВiдгlовiдНо до Закону УкраiЪи <Про MicrteBi державнi адмiнiстрацiТ>> та у
зв'язк1, з кадровими змiнап,tи:

1, Внести змiни до розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ

райдер;rtадмiнiстрацiТ вiд 22,а8.2016 Nъ 380/02-08/tб <Про утворення KoпriciT iз

здiйснення допорOгових закупiвель ToBapiB. робiт i послуг iз застос,tltsаt]НяNl

електронноТ системи закупiвель Кам'янка-БузькоТ parioHHoT дер;кавноТ

адмiнiстРацii), затвердиВши склад KoMiciT iз здiйснення допорогових закl,tiiвель

ToBapiB, робiТ i послуГ iЗ застосуванняМ електронноТ систем}I закупiвель

К ам' янка-БузькоТ районноТ державноТ адм iH icTparriT згiдно з додатком.

2, Визнаrи таким, il{о втратило чиннiсть, розпорядження гоJlови

Кам'янка-БузькоТ райлержадмiнiстраuiТ вiД 25.03.2019 j\{9 81i02-08/i9 <Г}рtl

внесення змiн до розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ оаi,rлерl+садr,riнiсlраuiТ

вiд 22.08.28]5 J\b з802_08,/16 <ПрО YтворенНя KoMiciT iз здiйснення допорогOIJllх

Закзzпiвель ToBapiB, робiт i послуг iз застосуванням електронноj систеь,{14

закупiвель Кам'янка-БузькоТ районноТ державноТ адплiнiстрацiТ>.

,3, Контроль за виконанням розпорядження покласти на застуIlника

головr.{ palioHHoT дер}кавнОТ ацмiНiстраuiТ вiдповiдно до розпсlдi;тl,

фунrtLiiсlr+альних обов' язкiв.

А.ВАШКIВСЬКИЙПерши
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склАд
*toirqiciT iз здiЙснення допорогових закупiвеlrь ToBapiB, робiт i послyг iз

За стосvванням електронноТ системи закупiвель Кам' янка-БузькоТ районноТ
державноi адмiнiстрацii

1. перший засryпник райдержадмiнiстрацiТ, голова KoMiciT;

2" головний спецiалiст вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення апараry райдержадмiнiстрацii, секретар коплi ciТ;

Члени KoMicii:

3. начапьник вiддiлу фiнансЬво-господарського забезпечення
а п арату райдержадмi н i страцiТ;

/|т. начальник вiддiлry правового забезпечення, взаемодiТ з
правоохоронними органами, оборонноТ та мобiлiзацiйноТ роботи
апарату райдержадмiнiстрацii;

5. начапьник вiддiлу економiчного розвитку i туризму
райдержадм iнiстрацiТ;

5" спецiалiст вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ
та iнформацiйноi дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацiТ.

lIерший заступник голови А.ВАШКIВСЪКИЙ


