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к Ам, янкА-Бузькд рМонж дЕ р }ltAB EL\ АдмIнI с трАL]Ёя

р {J :i [l t_,} [, sT д ж{ Е tr-fl F{ я
м, Каtчl'янка-Бузька *"_€3lQ!i1_1 &0_

Про внесення змЁн dв рлвзпвряd,Jtсеltня
,/ф;!оЕw рw.йонноt lеsэ,;lкtlвtlоi
сtйлвiнiспtрвцil в!в S2.{i8"?#_16 .hЪ .38l!ft}2-

фЕ/} б tt{lpo .,yfm{iapеliня Koiylicii iз
зi)iйсненмя dtэllоуlоztлвts:t звкупiвель
пaoBapiB, робillв i пвс,ltуz iз засmrэсзlваннял!
е;lекпlронноt смсиýе"&еж зок"|"пiве"-lь

Кu.lл'янкu-БузькоТ рвйонtlоi t}ерзrcавноi
пd"ъtiнiсrпрацii>;

Вiдповлдно до Закону УкраiЪи <<Г{ро Migi]eBi державнi адп,tiнiстрацiТ> та у
зв'язку з кадрOвими змiнаьди;

}. Вlте*ти змiни до розпФрядження гоj-ioви районrlоТ державноТ
адмiнiстрацii вiд 22"0Е.20\б Л9 З80/02-08lIб <trTpo утворення копдiсiТ iз здiлТснення

дспOрOгових закугiiвель ToBapiB, робiт i послзrг iз застос5чванням електронгitlТ
системи закугtiвелtь Кам'янка-Бузькоi районноТ державнffТ адмлнiстратliТ>l,
виклавши додаток до розпоряджеFIня 1z новiй редакщii, rj{o додасться,

}., 2, Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

райоцноТ державноТ адмiнiстрацiТ вiд З0.08.20t 9 J{s 2З4102-08-19 кПро tsнесення
змiн ftо розпоряд}кення голOви Кам'янка-БузькоТ райдернtадмiгliстрашiТ вl,ц

22.08.2а16 ЛЪ З80/02-08i16 кХIро утворенця KoMiciT iз здiйснення допOрOгсвих
зак;zпiвель ToBapiB, робiт i послуг iз заOтосуваFIt{ях/l електрсннол систеп4{,i

закугtiвель К ам' янк;гБзzзбiабi р alioHнoT дер жавноi' адм iH ! cTpaщiiil "

З. Контроль за виконанням розпорядх{ення покJIасти на застуIlника
гOлови районноТ державноТ адмiнiстраrriТ вiдЙвiдно до розподiлу
функцiонЕLшьних обов'язкiв,
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fiодаток
до розцорядження голови
райдерх{адплiнiстр ацiТ
вiд <i;{,d ,> _Lм)пli)ъо ,ЮtlЭ
Ль J-,f /0/-3 / / аD

склАд
KoMicii iз здiйrснення jхt!гloроi,OЕих :raK,vrriBe;Tb ToBapllB, робiт l гlос;r"чг iз

застосYВанняп,{ електрOнноТ eptc:T,eм[! закYшiве;tь Каи'янка-Бл.зькоТ районноТ
де},жавноi адплiнiс,гра цiТ

гtерший застуt[ник гслоtsи районноТ державноТ
адмiнiстрацii, голова коьцiсiТ

кеlэ iвник апарату районноТ державноТ адм iHicTp ащ iT,

заотупник голови KoMiciT

головний сгiецiалiот в iддiлу ф iHaнcoBo -господарсъкого
забезглечення апараry районноТ державноТ адплiнi страл_дiТ,

сокретар KoMiciT

Fi ач а]] ь Hl4 к в i д,ц iлv- ф i н atr со в о - г 0 с гi о l{ap еь Ki] i- tl

L .зФ:"-чення апарач/ районноТдержаtsнOr адьцiнiстрат liT
завiдувач ýектOру з цитаi{ь правовот роботи. запобiганБ

та виявлення кOрупцiТ апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ

гr Jэовiднлl Й iH ;кенер-Програм ic:T apxi вног о Bi ллi:r;ч
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Керiвник апарfi,г}., Любов ВИСоЧАнСЬкА

члени koMicii

райоянс,)' дерiкавнi]i' алп,riнi


