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кАм, янкА-БузькА рАйоннА дЕр}кАв нА АдмIнI с трАrця

роз ПОРЯДЖЕНН
м. Кам'янка-Бузька
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Про сmворення робочоI zрупu dля
вuявлення mа прuпuнення незuкOнноi
diяльносmi, пов'язоноt iз обizолп
пidакцtlзнuх moBapiB, об' eKmiB zршtьноzо
бiзнесу, варубкu mа обizу dеревuнu
всупереч BaJwoz чанноzо законоdшвсmва

Вiдшовiдно до п.9 ч.1 ст. 39 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, на виконання протоколу вiд 0З.Q3.2020 М18/0/7-20 наради
голови обласноi державноi адмiнiстрацii з питань протидiТ незаконному обiry
пiдакцизних ToBapiB, гральному бiзнесу, вирубки та обiry деревини, що
здiйснюеться всупереч вимог законодавства:

1" Створити робочу групу для виrIвлення та припинення незаконноi
дiяльностi, пов'язаноТ iз обiгом пiдакцизних ToBapiB, об'ектiв грального бiзнесу,
вцрубки та обiгу деревини всупереч вимог чинного законодавства.

Контроль за виконанням розпорядження заJIишаю за собою.

Голова Христина ЗАМУJIА
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до розпорядження голови

районноi державноТ адмiнiстрацii
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склАд
робочоiгрупи для виявлення та припинення незаконноi дiяльностiо

повоязаноТ iз обiгом пiдакцизних ToBapiBo об'ектiв грального бiзнесу,

вирубки та обiry деревини всупереч вимог чинного законодавства

голова районноi державнот адмiнiстрацii, голова

робочоi групи
зАмулА

Христина Петрiвна
начаJIьник Червоноградсъкого управлiння гу дпс
У ЛъвiвськiЙ областi, заступник голови робочоТ
групи (за згодою)

ПОЛТАВЕЦЬ
оксана Анатолiiвна

Члени робочоi гругrи:

вноi адмiнiстрацii
начЕuIьник управлiння фiнансiв . районноТБАрилА

Людмила AHToHiBHa
завiдувач сектору житлово-комуналъного
господарства, iнфраструктури, енергетики та

захисту довкiлля районноi державноI адмiнiстрацiт

сАвкА
Ольга Щмитрiвна

начаJIъник управлiння Щержавнот казначейськоi

служби у Кам'янка-Бузькому рйонi
БОРИСЕНКО

свiтлана Михайлiвна
начыIьник вiддiлу контролю за

оподаткування пiдакцизних
Червоноградського управлiння ГУ

обiгом та
ToBapiB

лПС у
Лъвiвськiй областi (за згодою

Ё;, крАвчЕнко
Олвryсандр 1VIиколайович

старший державний iнспектор с€ктору

iнформацiйних технологiй Червоноградського

управлiння ГУ ШIС у Львiвськiй областi (.u
КАЛIНОВСЬКИЙ

Олександр Алiмович

начаJIъник управлiння охорони природних
pecypciB та монiторингу департаменту екологiт та

природнИх pecypciB ЛьвiвсъкоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii (за згодою) J}

свнюк
Андрiй Iванович

Керiвrlик апарату Любов ВиСоЧАнСЬкА


