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yKPAiH

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiНи
в АвтономнIй гвспvвлrцr кгим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в АвтономнIй гвспчвлIцl крим

ц р/, ч/! м, Херсон

Про вiдрядrкення
Ковязiна ,Щ.А., KepiMoBa Б.Е.

З метою 1частi в урочистому вiдкриттi Щентра надання адмiнiсцативних
послуг,

НАКАЗУЮ:

1. Вiдрядити ковязIнА Щмитра Анатолiйовича - керiвника служби з питань
реiнтеграцii та деокупацii АвтономноТ Республiки Крим, та KEPIMOBA
Бахшиша Едiмовича - головного консультанта служби з питань реiнтеграцiТ
та деокупацii ABToHoMHoi Республiки Крим, на службовому автомобiлi Skoda
Octavia А5 реестрацiйний номер ВТ4440ВК, до смт Новоолексiiвка
Генiчеського рйону XepcoHcbKoi областi.

TepMiH вiдрядження 1 календарний день - 18 сiчня 2019 року.

службi фiнансового та MaTepia.ltbHo * технiчного забезпечення здiйснити
розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна !.Д, вiд
l7.01.20l9p,

Керiвник апараry Представництва
президента Украiъи в Автономнiй
Республiцi Крим

-,Ч/"

2.

т.в.покидько



укрАТнА

П РЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИjlЕНТА YKPAiH И
в АвтономнlЙ рЕспуБлIцl крим

нАкАз

КВРIВНИКА АПАРЛТУ
П РЕДСТА ВНИ ЦТВА_ ПР ЕЗ ИДЕ НТА У КРАiНИ

В АВТОНОМНIЙ РЕСПУБЛIЦI КРИМ

/1,0/ dl/0 м. Херсон

Про вiдрядження
KepiMoBa Б.Е.

З метою узгодження позицiй порядку взасмолiТ мiж службою мiхнародних

зв'язкiв Предсiавництва Президента Украiни в Автономнiй Республiцi Крим та

службою з питань реiнтеграчii та деокупачiТ АвтономноТ Республiки Крим,

НАКАЗУЮ:

1. Вiлрядити кЕр]мовА Бахшиша Едiмовича - головного консультанта

служби з питань реiнтеграцii та леокупачii ABToHoMHoi Республiки Крим, на

службовому автомобiлi Skoda осичiа А5 ресстрацiйний номер ВТ4440ВК, до
м, КиТв.

TepMiH вiдрядження 1 кмендарний день - 2l сiчня 2019 року,

2. Слухбi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення здiйснити

розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Пiдстава: сл)скбова записка Ковязiна Д,А. вiд
17.01.2019p.

Керiвник апарату Представництва
Президента УкраТни в Автономнiй
Республiцi Крим

-"*$fu

т.в.покидько



укрАiнА

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй rвспvвлrцr кгим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в АвтономнIй рЕспуБлIцI крим

0r u"t {рlа

Про вiдрядrкення
KepiMoBa Б.Е.

З метою узгодження
кримськотатарського народу
ABToHoMHoi Республiки Крилr,

НЖАЗУЮ:

2,

1.

Керiвник апарату Представництва
президента Украiъи в Автономнiй
Республiцi Крим

м. Херсон

Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацii ABToHoMHoi Республiки Крим, на
службовому автомобiлi Skoda Octavia А5 реестрацiйний номер ВТ444бВК, до
м. ltиiв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 06 лютого по 08 лютого 2019 року.

Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення здiйснити
розрахунки за вiдрядження вiдповiдttо до вимог чинного законолавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна .Щ.А. вiд
05.02.20l9p.

-"l_XpfH

позицiй порядку взаемодii мiж Меджлiсом
та с,пужбою з питань реiнтеграцii та деокупацii

т.в.покидько
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yKPAIHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiци
в АвтономнIй вшспvвлrцr кгим

нАItАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в АвтономнIй рвспуьлIцI крим

0/, 0"(, ll/g м. Херсон

Про вiдрядяtення
Чехуна А.В.

З метою участi
адмiнiстративного суду,

НАКАЗУЮ:

судовому засiданнi КиiЪського окружного

1. Вiдрядити ЧЕХУНА Анатолiя Владиславовича - керiвника служби
правового аналiзу, у слуltбове вiдрядження до м. Киiв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 10 лютого по 12 лютого 2019 року.

2. С,чужбi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення здiйснити
розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Чехуна А.В.
вiд 08,02.20l9p.

Керiвник апараry Представництва
Президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим т.в.цокидько

-,ч/
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yKPAIHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
В АВТОНОМНIЙ РЕСПУБЛIЦI КРИМ

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАiНИ

В АВТОНОМНIЙ РЕСПУБЛIЦI КРИМ

l0, ц ,il/! м. Херсон

Вцрядrги. КоВЯЗIНА ,Щмитра Анатолiйовича - керiвника служби з питань
реiнтеграцii та деокупацii Автономноi Республiки Крим, та скрипникА
Сергiя Вiкгоровича - головного консультанта служби з питань реiнтеграцiiта деокупацiТ Автономноi Рестryблiки Крим, у Ълужбове вiдряджепня докПВВ (ЧонГАР>> Генiчеського району XepcoHcbKoi Ьбластi.

TepMiH вiдрядження 1 календарний день - 12 лютого 2019 року.

сrryхбi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення здiйснити
розрахl,ъки за вiдрядженrrя вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна .Щ.А. вiд
08.02.2019р.

Керiвник апарату Представництва
Президента Украihи в Автономнiй
Республiцi Крим

-"JР/l
Про вйрядlкепня
Ковязiна ,Щ.А., Скрипника С.В.

З метою участi в спiльному вiзитi з представниками Управлiння Верховного
KoMicapa ООН у справах бiженцiв ru пi"д..u"""*urи громадськоi органiзацii
<.Щесяте квiтня>,

НАКАЗУЮ:

2.

l.

т.в.покидко



щ
yKPAIHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй рвспувлrцr крим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в Автономнtй рвспуьлIцI крим

м. Херсон

Про вiлряпження
Ковязiна ,Щ.А., KepiMoBa Б.Е.,
Скрипвuка С.В.

З метою участi в нарадi щодо протидii незаконнiй господарськiй дiяпьностi у
сервiснiй зонi контрольного пункту в'iЪду-виi'зду <Каланчаю> ,

НАКАЗУЮ:

1.

2.

Керiвник апараry Представництва
Президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим

-"*!fr

Вiдрядити КОВЯЗIНА ,Щмитра Анатолiйовича - керiвника служби з питань
реiнтеграцii та деокупацii Автономноi Республiки Крим, KEPIMOBA
Бахшиша Едiмовича - головного консультанта служби з питань реiнтеграчii
та деокупацii ABToHoMHoi Республiки Крим, та СКРИПНИКА Сергiя
Вiкторовича - головного консультанта служби з питань реiнтеграцii та
деокупацiТ Автономноi Республiки Крим, на службовому автомобiлi Skoda
SuperB реестрацiйний номер ВТ4400ВК, до КПВВ (КАЛАНtIАК)
Каланчацького району Херсонськоi областi,

TepMiH вiдрядrкення l календарний день - 15 лютого 2019року.

Службi фiнансового та матерiально технiчного забезпечення
(Дорошенко Н.С.) здiйсниrи розрахунки за вiлрялlкення вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна ,Щ.А. вiд
08.02,2019р.

т.в. покидько
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yKPAiHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй гвспvвлrцr кгим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидвнтд укрдiни

в АвтономнIй рвспуьлIцI крим

ar, н., Ju! м. Херсон

Про вiдрядження
KepiMoBa Б.Е.

3 метою участi у засiданнi
рiчницi початку збройноi агресii РФ

НАКАЗУЮ:

-"LИ|

Верховноi Ради Украiни, присвяченоi п'ятiй
проти Украiни,

l. Вiдрядити KEPIMOBA Бахrциша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацii Двтономноi Республiки Крим, на
службовому автомобiлi Skoda Superb, ресстрацiйний номер ВТ4400ВК, до
м. Киiв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 18 лютого по 20 лютого 2019 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
([орошенко Н.С.) злiйснити розрахунки за вiдрядження вiдловiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна Щ,А. вiд
08.02.2019р,

Керiвник апарату Представництва
Президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим т.в.покидько
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укрАiнА

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй гшспvьлIцr кгим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидвнтд укрдТн и

в Автономнtй гвспчьлIцI крим

м. Херсон

Про вiдрядrкення
Сейдаметова Р.Р.

З MeToto особистого звiтування у rrарадi про дiяльностi служби за 2018 piK та
сiчень 20l9 року,

НАКАЗУЮ:

1. Вiдрядити СЕЙДАМЕТОВА Руслана Рiдвановича - головного консультанта
служби правового аналiзу, у службове вiдрядження до м. Херсон.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 21 лютого по 23 лютого 2019 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(.Щорошенко Н.С.) злiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Чехуна А.В.
вiд 20.02,2019р.

Керiвник апарату Представництва
Президента УкраiЪи в Автономнiй
Республiцi Крим т.в.покидько

x"Llfa
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прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй r,шспvвлrцr кгим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в двтономнIй рвспуьлIцl крим

м. Херсон

Про вiдрядяrенrrя
KepiMoBa Б.Е.

З метою вiдвiдування TypHipy з
(KURES),

НАКАЗУЮ:

-"-L#rH

нацiональноi кримськотатарськоi боротьби

1. Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - гоповного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацii АвтономноТ Республiки Крим, услухбове вiдрядження до м. Киiв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 22 лютого по 24 лютого 2019 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(!орошенко Н.с.) здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна [.Д. вiд
18.02.2019р.;
запрошення вiд президента
(KURES>

Керiвник апарату Представництва
Президента УкраiЪи в Автономнiй
Республiцi Крим т.в.покидько
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yKPAtHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй ввспvьлIцI кпим

нАкАз

КЕРIВНИКА АПАРАТУ
ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАIНИ

в двтономнlй рвспуьлIцI крим

м. Херсон

Про вiдрядження
KepiMoBa Б.Е.

З мgгою спiльного опрацювання службою з питань реiктеграчii та
деокупацii ABToHoMHoi Республiки Крим з керiвником служби мiжнаролних
зв'язкiв питань, якi стосуються вн),трiшньоi взасмодii щодо незаконного
ув'язнення громадян Украiни на тимчасово окупованiй територii АР Крим,

НАКАЗУЮ:

l. Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головнOго консультанта
служби з питань реiнтеграчii та леокупачii ABToHoMHoi Республiки Крим, на
слуrкбовому автомобiлi Skoda SuреrЬ, ре€страцiйний номер ВТ4400ВК, до
м Киiв

TepMiH вiдрядження З календарних днi - з 27 лютого по 0l березня
20l9 року.

2, Службi фiнансового та матерiально технiчного забезпечення здiйснити
розрахукки за вiдрядження вiдповiдно до вимоf чинного зzжонодавства.

Пiдотава; службова записка Ковязiна !,А, вiд
25.02,20 i 9р,

Керiвник апараry Представництва
президеmа Украiни в Автономнiй
Республiчi Крим

-"a!ft

т.в. покидько
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прЕдстдвництво прЕзидЕнтд укрАiни
в двтономнIй рвспувлrцt крим

нАкАз

КЕРlВНИКА АПАРАТУ
прЕдстАвництвА прЕзидЕнтА укрАiни

в АвтономнIй гвспчьлlцI крим

м, Херсон

Про вiдрядження
Сейдаметова Р.Р.

3 метою вирiшення питань подальшого проходження Сейдаметовим Р.Р.
державноi служби у Представництвi Президента Украiни в Автономнiй Республiцi
Крим,

НАКАЗУЮ:

1. Вiдрядити СЕЙДАМЕТоВА Руслана Рiдвановича - головнtll,о консультанта
служби правового аналiзу, у службове вiдрядження до м. Херсон.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 04 березня по 06 березня
2019 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(.Щорошенко Н,С.1 здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповjдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: заява Сейдаметова р.р.
вiд 25.02.2019р,

Керiвник апарату Представництва
президента Украiъи в Автономнiй
Республiцi Крим

l,| !t,/rU *" //-fu/н

-n/ 
,

/ru,

т.в. покидько
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прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
В АВТОНОМНIЙ РЕСПУБЛIЦI КРИМ

нАкАз

KepiB ника апарату
представ н ицтва Президента Украiни

в Автоном н iй Республiцi Крим

м, Херсон

Про вiдрядrкення
Чехуна А.В.

. .З метою участi у судовому
адмlнlстративного суду,

НАКАЗУЮ:

-"a.,ft/

засiданнi Киiвського окружного

l, ВiдрядитИ чЕхунА АнатолiЯ Владиславовича -правового аналiзу. у службове вiлрялження ло м, Киiв.
керiвника служби

TepMiH вiлрядження 3 календарних днi - з l0 березня по l2 березня
2019 року.

2, Службi фiнансового та матерiально технiчного забезпечення здiйснити
розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

Пiдстава: службова записка Чехуна А.В,
вiд 07.0З.20l9р,

Керiвник апараry Прелставничтва ,4 -.,)
Презилента Украiни в Автоноvнiй ,/' /
Республiчi Крим ,r .", ,// т.в. покидько

,,/,и'7,
(V

0f, p.rdu!



yKPAIHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в двтономнIй рвспуьлlцI крим

нАкАз

KepiB ни ка апарату
Представ ництва Президе нта Украiни

в Автономнiй Республiui Крим

0у, й/O{о м. Херсон

Про вiдрядження
Чехуна А.В.

З метою участi у судовому
адмiнiстративного суду,

засiданнi П'ятого апеляцiйного

НАКАЗУЮ:

1. Вiдрядити ЧЕХУНА Анатолiя Владиславовича - керiвника служби
правового аналiзу, у службове вiдрялження ло м, Одеса.

TepMiH вiлрялження l календарний день - l2 березня 2019 року,

2, Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення здiйснити
розрахунки за вiдрялжекня вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Керiвник апарату Представничтва
Президента Украiни в ABToHottl нiй
Республiчi Крим

Пiдстава: слух<бова записка Чехуна А.В.
вiл 07,0З,20l9p.

т.в. покидько

г



yKPAiHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтл },KPAIHll
в лвтоно}tнlЙ рЕсп},БJlцl KPllNl

нАкАз

Kepi в ника апарату
Представниuтва Президента УкраIни

в Автономнiй Республiчi Крим

Про вiлрядження
KepiMoBa Б,Е.

З метою участi в органiзачiйних заходах та в акцi'i солiдарностi з

кримчанами присвяченоi дню народження Т,г, Шевченка,

НдКАЗУЮ:

1. Вiдрялити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича головного консультанта

;;;б; з питань реiнтеграчii та леокупачii ABToHoMHoi Республiки Крим, на

"ny*Oo"o"y 
автомобiлi Skoda Superb, ресстрачiйний номер ВТ4400ВК, ло

м. Киiв,

TepMiH вiдрялження 2 календарних днi - з 08 березня по 09 березня

20l9 року.

2, Службi фiнансового та матерiально технiчного забезпечення

1Дорошен*Ь Н,С,) злiйснити розрiL\унки за вiдрядження вiдповiдно до вимог

чинного законодавства.

м, Херсон -"Ч/ч

Пiдстава: службозазаписка
Ковязiна .Щ.А. вiд 07.03,2019р.

Керiвник апараry Представництва
Презилента Украiни в Автономнiй
Республiчi Крим т.в. покидько



yKPAIHA

прЕдстлвництво прЕзидЕнтА укрлiни
в двтономнIй рвспуьлtцl крим

нАкАз

Kepi в н ика апарату
Представ ни ttTBa Презилента Украiни

в Автономнiй Республiui Крим

ff lt,d.!/9 м. Херсон

Про вiлрядження
Чехуна А.В.

З метою участi
адмiнiстративного суду,

НдКАЗУЮ:

l. Вiлрядити ЧЕХУНА Анатолiя Владиславовича - керiвника слухби
правового аналiзу, у службове вiдрялження до м. Киiв.

TepMiH вiлрялження З календарних днi - з 17 березня по l9 березня
20l9 року.

2- Службi фiнансового та MaTepia,rbHo технiчного забезпечення здiйснити

розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог чинного законодавства,

Лiдстава: службова записка Чехуна А.В.
вiд l4.03.20l9p,

Керiвник апарату Представництва
Презилента Украiни в Автономнiй
Республiчi Крим

судовому засiданнi Киiвського окружного

т.в. покидько

/
м" /j-{q/Н
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yKPAiHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтд укрАiни
в АвтономнIй гшспvвлrцr кгим

нАкАз

Керiвника апарату
представництва Президента Украiни

в Автономнiй Республiцi Крим

м. Херсон x"7l$lt
Про вiдрядrкення
KepiMoBa Б.Е.

з метою участi у першому засiданнi Мiжвiдомчоi робочоi групи з розгляду
проблемних питань щодо вдосконалення законодавства в сферi застоЪування,
реалiзацii i монiторинry спецiальних обмежувальних заходiв (санкцiй),

НАКАЗУЮ:

l.

2.

Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцiТ та деокупацii АвтономноТ Республiки йр"", nu
службовому автомобiлi Skoda SuреrЬ, ресстрацiйний номер ВТ4400ВК, до
м. КиТв.

TepMiH вiдрядження акалендарних днi - з 01 квiтня по 02 квiтня 2О19 року.

слухбi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(щорошенко Н.с.) здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Керiвник апарату Представництва
Президента УкраТни в Автономнiй
Республiцi Крим

Пiдстава: службова записка Ковязiна [.А. Вiл
29.0З.20l9р.

т.в.покидько



ш
укрАтнА

прЕдстдвництво прЕзидЕнтд укрдiни
в АвтономнIй rвспvвлrцr кгим

нАкАз

Керiвника апарату
Представництва Президента Украiни

в Автономнiй Республiцi Крим

м. Херсон х" l/$/r

Про вiдряляtення
Ковязiна .Щ.А.

З метою участi у запланованому спiльному вiдвiдуваннi та задля оцiнки
потреб громадян Украiни, якi перемiщуються з Криму,

НАКАЗУЮ:

l. Вiдрядити коВЯЗIнА .Щмитра Анатолiйовича - керiвника служби з питань
реiнтеграцii та леокупацiТ ДвтономноТ Республiки Крим, до
КПВВ (КАЛАНЧАК> Каланчацького району XepcoHcbKoi областi.

TepMiH вiдрядження l календарний день - 09 квiтня 2019року.

службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
([орошенко Н.с.) злiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: лист ГО "[есяте квiтня" вiд
0З квiтня 2019р. М 120/20l9

Керiвник апарату Представництва
Президента УкраiЪи в Автономнiй
Республiцi Крим

2.

т.в. покидько



прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в лвтономнIй вшспvьлlцI кгим

нАкАз

Керiвника апарату
Представництва Президента Украiни

в Автономнiй Республiцi Крим

щ
yKPAIH

м. Херсон

Про вiдрялження
KepiMoBa Б.Е.

З метою опрацювання питань взасмодii з керiвником служби мiжнаролних
зв'язкiв Представництва Президента УкраТни в Автономнiй Республiцi Крим,

НАКАЗУЮ:

l, Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацij Автономноi Республiки Крим, на

службовому автомобiлi Skoda ОсИчiа А5 реестрацiйний номер ВТ4440ВК, до
м. Киiв.

TepMiH вiдрядхення 3 кмендарних дяi - з 22 квiтня по 24 квiтня 20 l 9 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(.Щорошенко Н.С.) здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вl{мог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна .Щ.А. вiд
l9.04.20l9 р.

Керiвник апарату Представництва
Президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим

/0 0|. {,0/! -" а!/ч

т.в. покидько
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yKPAil]

п рЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрА'iни
в Автономнlй рвспуьлtцl крим

нАкАз

Кер iвника апарату
Представн и цтва Президента Украiни

в Автономнiй Республ iчi Крим

м. Херсон -"Чlо
Про вiлрядэкення
Чехуна А.В.

З метою участi у суловому засiланнi Окружного адмiнiстративного суду

м. Кисва.

НАКА:}УЮ:

l. Вiлрялити чЕхуttА Анатолiя Владиславовича - керiвника служби

правового аналiзу, у службове вiдрядження до м. Киева,

TepMiH вiдрядження З капендарних днi - з 14 травня по lб травня 2019 року,

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення

(!орошенкь Н.с.) злiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог

чинного законодавства.

Керiвник апараry Представництва
Презилента УкраТни в Автономнiй
Республiчi Крим

Пiдстава: службова записка Чехуна А.В,
вiл l3.05.20l9p.

т.в. покидько



прЕдстдвництво прЕзидЕнтд укрдiни
в двтоноi\lнlЙ рЕспуБлrцI крим

нАкАз

Керiвника ап ара гу
Прелставн ичтва Презилента

в Автономнiй Рес публ iцi

Про вiдрядження
Скрнпника С.В.

з метою участi в *чтуоуу мiтингу до [ня боротьби за правакримськотатарського народу та 75-Т рiчницi депортацiТ кримських татар,

НАКАЗУЮ:

|. Вiдрядити СКРИПНИКА С.ергiя Вiкторовича - головного консультантаслужби з питань реiнтеграцii та деокупацiТ д".оrо"поi: рЪ"публiки Крим, у
нJ:ж-".,:ёжж.ення до смт НовоолексiТвки Генiчеського району

TepMiH вiдрядження l календарний день - l8травня20I9року.

Пiдстава: лист Херсонського регiонального
Y.aтli"у кримських татар вiд
06.05.2019 р. JYэ 16

Керiвник апараry Прелставничr ва
Президен га УкраТни в Автономнiй
Республiцi Крим

Службi фiнансового та
(!орошенко Н.С.) здiйснити
чинного законодавства.

укрАiнА

м. Херсон -,ш47fп

матерiально - технiчного забезпечення
ро3рахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог

Украiни
Крим

2.

т.в. покидько



щ
укрлiн

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
В АВТОНОМНIЙ РЕСПУБЛIЦI КРИМ

нАкАз

KepiBH и ка апарату
Представництва Президента УкраТни

в Автономнiй Республiцi Крим

//, r,глл$ м. Херсон

Про вiдрядження
KepiMoBa Б.Е.

З метою участi в заходах з нагоди вшанування пам'ятi
кримськотатарського народу,

х"//-Q/у
- 

7//V/

жертв геноциду

Н А КАЗУК):

l. ВiдрядитИ KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацii двтономноi Республiки Крr", rru
службовому автомобiлi Skoda Octavia А5 реестрачiйний номер ВТ4440ВК, до
м. Киiв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних лнi - з l7 ,rравня по 19 травня 2019 року.

2, Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
(,Цорошенко Н.с.) здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: лист MiHicTepcTBa iнформацiйноТ
полiтики Украiни вiд 1З.05.20l9 р.
N9 1012/0l

Керiвник апараry Представництва
президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим т.в.покидько



щ
yKPAiHA

прЕдстАвництво прЕзидЕнтА укрАiни
в АвтономнIй гвспvвлtцt кгим

нАкАз

Керiвника апарату
Представництва Президента Украiни

в Автономнiй Республiцi Крим

м. Херсон *"Шf/а
Про вiдрядясення
KepiMoBa Б.Е.

З метою опрацювання питань взаемодii з керiвником служби мiжнародних
зв'язкiв Представництва Президента УкраТни в Автономнiй Республiцi Крим,

НАКАЗУЮ:

l. Вiдрядити KEPIMOBA Бахшиша Едiмовича - головного консультанта
служби з питань реiнтеграцii та деокупацii АвтономноТ Республiки Крим, до
м. Киjв.

TepMiH вiдрядження 3 календарних днi - з 29 травня по 3 l травня 2019 року.

2. Службi фiнансового та матерiально - технiчного забезпечення
([орошенко Н.С.) здiйснити розрахунки за вiдрядження вiдповiдно до вимог
чинного законодавства.

Пiдстава: службова записка Ковязiна [.А, вiд
28,05.20l9 р.

Керiвник апараry Представництва
Президента Украiни в Автономнiй
Республiцi Крим т.в. покидько


