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новiй редакцii, що додаеться.

планування Сiдiченко В,П,,
2. Начальнику вiддiлу бцгалтерського облiку та
Управлiння.
оприлюднити даний наказ на офiцiйному сайтi
заJIишаю за собою,
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Виконувач обов'язкiв
начаJIьника Управлiння
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Фiнапсове забезпечення Управлiння для досягнення стратегiчпих цiлей
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Начальник вiддiлу бухгалтерського облiку
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