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СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦrЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

нАкАз
м. Суми J{p Уаl/-VЮ

Про внесеIlня змill до складу тендерного KoMiTeTy управлiння куJ]ьтури
Сум с blcoT об;lа сн оТ держа в ноi ал м i н iс,гра uiТ

Вiдповiдно до Закону Уrtраiни uПро публiчнi закупiвлi>, наказу
N.4iHicTepcTBa екоFIомiчного розвитку i торгiвлi УкраТни вiд З0.0З.2016 J\b 557
uПРО ЗатВерД)tення Примiрного поло)tення l]po тендерний KoMiTeT або
упов}]оважену особу (осiб)>, у зв'язку з кадровимlи змliнами
I {АКАЗУК):

1. ВНеСти змiни до складу тендерного KoMiTeTy управлiння культури
СУМСЬКоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ, утвореного наказом управлiння
культури СумськоТ обласrrоТ дерлtавноi адмiнiстрацiТ вiд l3.11.2017 J\b 1SO-ОД
<<1-1po r,ендерниЙ копцi,гет' управ-ltiilttя культури СiумськоТ обласrlоТ державноТ
a,,tMiнiсr,рацiТ>, затверitивпrи його новий cKJIa/l, ltlo /lодасl,ься.

2, I]ИЗНаТИ ТакИм, rцо втратив чиннiсть, склад тендерного коп,tiтету
управ",riНня кульТури СумСькоi об.rrасrrоТ дерЖавноТ адмiнiстрацiТ, затверлжений
НаКаЗОМ УПРавлiння культури СумськоТ об,lrасноТ дер}кавноТ адмiнiстрацiТ
ВiД 13. 1 1 .20\7 J\9 1 80-ОД <Про т,ендерний комi,гет управ:tiння куj]ьтури
Сум сь коi обл асноi державI-{оi адм i rr iс"грацiТ>.

З. Кон'т'ролI) за t]иконаFI}iям tlbol,o наказу заJIиuIаIо за собоtо,

начальник о.мЕльник



Гричаснко
Par'ca I]асилiвна

Баленко
Свгеtt Олександрович

CpoxiHa
I,{алiя Олександрiвна

Ващенко
Валентина ГеннадiТвна

Приймак
валентина Миколатвна

Федорченко
Iрина i'ригорiвна

зА],RЕр/IжЕно

Наказ управ;тiння культури
СумськоТ обласноТ лертсавноi
адмiнiстрацiТ

/#ошан4-?- х2/9 J{" /,? /-аа

заступник начаJIьника ушравлlння-
начальник вiддi"lrу культурно*мистецькоТ
лiяльносr,i i IIавчzulьних закладiв

управ"ltiння куJIьтури СумськоТ об"rrасноТ

державноТ а,,lмiнiстрацiТ, гOлова KoMiтeTy

головний спецiалiст вiддiлу охорони
культурноi спадщини, музейноТ справи та
органiзацiйноТ робо,ги управлlння
культури CyrvrcbKoT об';tасноТ дерхtавноТ
адмiнiстрацiТ, зас,гуIIник гоJIови KoMiT,eтy

г,оловний спецiалiс,г вiллiлу фiнансово-
еttономiчноi роботи управлiння куJlьтури
СумськоТ ооласt{оl державIlо1
адмirтiстраlliТ, секретар KoMiTeTy

начаJIь}тик вiддiлу фiнансово-еконоNIi.rноТ
роботи-головний бухгагrтер управлiння
культури СумськоТ обласноi державноТ
адмiнiс,грацiТ

заступFlик IIачалъника вiддiлу охорони
культурноi спадщини, музейноТ справи та
органiзацiйноТ роботи управлlння
куJlътури CyMcbrcoT об"тIасноТ дерясавноТ
адмiнiст,рацiТ

1

IIровlднии ()ухI,аJl,гер I,руrIи охорони
iсторико-ку"lrь,т,урноТ спа/Iшини lIри

управлir,rrri кулl)тури Суп,rськсlТ обласгюТ

державIIоТ адшц itl iстрацiТ

Ск.lал
теrIдерного KoMiTeTy управлilrня культури
CyMcbKoi обласttоi державltоi адмiнiстрачii

Заступrtик наllальItика управлiння* !
Ilачальttиlс вiддiлу l(}льтурllо-мисrецьlсоi i t'!/п,, /, ll'/Р> р.гр[{цА€нкодiя.rьtlостi i IIавчаJьIIIIх закла_лiв 'r',


