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Мфо7 м. Кам'янка-Бузька

Про сmворення робочоi zрупu з

кАм, янкА-БузькА рАЙоннА дЕржАв нА Ад}iIIнI с трАtця

faT /px ag/lal

пшmань поzалаення по dаmко Bozo б opzy,

мобiлiзацii наdхоdlкень do бюdнсеmiв Bcix
piBHiB mа ефекmuвноzо вuкорuсmання
бюdнсеmнuж koulmiB

Вiдповiдно до п. 9 ч. 1 ст. З9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ> та у зв'язку з кадровими змiнами:

1. Створити робочу групу з питань погашення податкового боргу,
мобiлiзацii надходженъ до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного викорисТання
бюджетних коштiв у скjlадi згiдно з додатком.

2. Вважати такими, що втратили чиннiсть, пункт 1 розпоряджен'НЯ
голови Камlянка-Бузъкоi райдержадмiнiстрацii вiд 16.05.2018 J\Гч 248102-08/18
пПро cTBopeHHrI робочоТ гругtи з питань погашеннrI податкового боргУ,
мобiлiзацii надходженъ до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного викорисТанНЯ
бюджетних коштiв>>, розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацii вiд 08.05.2018 JЮ 290102-08/18 <Про внесення змiн до

розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ вiд 16.05.2017
J\Ъ 248102-08/17 <Про створення робочоТ групи з питань погашення податкового
борry, мобiлiзацiТ надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного
використаннJI бюджетних коштiв) та розпорядження голови Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ вiд 11.07.2018 J\Ъ 371102-08/1S кПро внесення змiн в

додаток до розпорядження голови Кам'янка-Бузъко1 райдержадмiнiстрацii Вiд
08.05.2018 Ns 290102-08/18 <Про внесення змiн до розпорядження голови
Кам'янка-БузъкоТ райдержадмiнiстрацiТ вiд 16.05.2017 j\Ъ 248l02-08ll7 iiПр
створення робочоi групи з питань погашення податкового боргу, мобiлiЗацii
надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використання бюджетних
коштiв>>.
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склАд
робочоТ групи з питань погашення податкового боргуо мобiлiзацiТ
надходжень до бюджетiв Bcix piBHiB та ефективного використання

бюджетних коштiв

оподаткування пiдакцизних ToBapiB
Червоноградського 1чправлiння ГУ ДФС у
Львiвсъкiй областi (за згодою);

сЕ}IIок
нач€шIьник уттравлiння охорони природних
pecypciB та монiторинry департаменту екологiТ
та природних pecypciB ЛьвiвсъкоТ
облдержадмiнiстрацiТ (за згодою);

ВАШКIВСЬКИИ
Андрiй Станiславович

перший заступник голови райдержадмiнiстрацii,
голова робочоi гругrи;

ПОЛТАВЕЦЬ
оксана Анатолiвна

начаlrьника Червоноградського управлiння ГУ
ДФС у Львiвськiй областi, заступник голови
робочоi групи (за згодою);

БоЙко
наталiя Василiвна

провiдний спецiалiст вiддiлу економiчного
розвитку i туризму райдержадмiнiстрацii,
секретар робочоi групи;

Члени робочоi групи:
БАрилА

Людмила AHToHiBHa
нач€Lпьник управлiння фiнансiв
райдержадмi Hi стр ацii;

хомА
Ольга Володимирiвна

нач€Lпьник вiддiлу економiчного розвитку
туризму райдержадмiнiстрацiТ;

1

БОРИСЕНКО
свiтлапа Михайлiвна

начапьник Управлiння Щержавноi казначейськоi
служби у Кам'янка-Бузькому районi (за згодоrо)

| началъник Кам'янка-Бузъкого вiддiлу

вдщук l :9:tr:вування 
(сервiсний центр) управлiння

Марiя IBaHiBHa | 
обслуговування |ромадян Головного управлiнgя

l Пенсiйного фонду Украiни у Львiвсъкiй областi
l (.а згодою);

| начальник вiддiлу контролю за обiгом та

КРАВЧЕНКО
Олександр Миколайович

Андрiй Iванович



заступник начапьника вiддiлу державного
екологiчного наглялу (контролю) атмосферного

ШВАЙКА | повiтря - старший державний iнспектор охорони
Сергiй Iванович | 

навколишнього природного середовища

.Щержавноi екологiчноi iнспекцii у Львiвсъкiй
областi (за згодою).

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii

любов Височанська


