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УKPAiHA
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ЛЕРЖЛВНА ДДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗШОРЯД}КЕННЯ
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Про затверлlкення перслilсу послуг,
t,to I\,1o)l(yTь за ку гl(] вуват!lся в yi\toBax
RоснIlого cTarty Печерсы<оlо районною
в мiс,гi l(исвi дер)I(авноtо адпr iHicTpauicKl

ВiдповiднО до Указ)' Ilрезидента УкраiнИ вiд 24 лют,ого 2022 року Nl 6.t"I-[po ввелення воснн()го стану в YKpaTHi", Постанови Кабiнету'Мiнiс.г1.1iв
\/t<plli'ttи tli/t f8 "гlttlr.ого 2022 року М i69 ffеякi titlтtllltlя злiiiснелttlя оЬuрt..,п,,,rл ,.u
пl,б;riчних закупiвель TсlBapiB, робiт i послуг в умовах воеllного стану:

l, 3атверлити перелirt посJIуг, що можутЬ закуповува'ися в yN,lo.ax восliнt)го
cl,all)/ []ечерськокl райолltlоlо в MicTi Кисвi державtl()I0 ir:rriiHic,гp,irtic,l(). ll((l
]tодасться.

1. Ri,пltiл1' бчхгалтсрського облiкУ та звiтt,сlстi спi.,lьнtl з Biдjli,rtlrt
l, ц пr rtr icl,paTll Bl l()-гос пода})с ы<о го забезпечення вжI],l.и орl.ilIiiзацiйно-правrlвих
-tilхолiI} п() уt(ла/lеI lI{lo договtlрiв,

J. Упtrвноваженiй особi з питанЬ органiзачii' T;t пl)()t]едеtIня закупittс,rtl, 
,rгермiн 20_днiв з днrI припинення чи скасування военного c'a'y в Украiнi або в()KpeN,l11x ij'мiсцевостях ()прилIо/lни,ги звiт лро дtlговiр npu ronyni,rn,o. укла;tе,,,,йбез виt<ористання електронt-tоТ системи закупiвель.

4, lirltлrроль за виконаtI}IrIм Llього роaпорrr*"пня покластлl на ttepiBttltttiB
l гi.ц lttl з llозtrолiлолt обов'я,tкiв.
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Перелiк послуг, lцо можуть заI(уповуватися l,] умовах BoctIIl()1.0 с I,LllIv
11ечерськоrо районлlою в пlicTi I{исвi держаI]lI()IО aitпriltic, ll'ti tir to
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