МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2Ш

Ю В р»'

Мостиська

№ Д3§9

Про створення робочої групи
для проведення спільних перевірок
об'єктів громадського харчування

Відповідно до статей 6 та 39 Закону України "Про місцеві державні
адміністраці'ї", на виконання протоколу засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 02 грудня 2016 року
№27:
1. Створити робочу групу для проведення спільних перевірок (обстежень,
оглядів, ревізій) об'єктів громадського харчування із залученням представників
територіальних підрозділів в Мостиському районі у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі:
2.1. Провести спільні перевірки (обстежейня, огляди, ревізії) об'єктів
громадського харчування.
2.2. В термін до 29 грудня 2016 року узагальнити зібрану інформацію та подати
до Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гандза М. М.

Голова районнощ^
державної адмі

С. О. Буняк

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
« ^^ » грудня 2016 р. №
Склад
робочої групи для проведенім спільних перевірок (обстежень, оглядів, ревізій)
об'єктів громадського харчування із залученням представників територіальних
підрозділів в Мостиському районі
Чертов Ю. П.

- начальник відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби
в Мостиському районі, керівник робочої групи (за згодою)
Члени робочої групи:

Полянська Г. М.

ЧураБ. М.

Голець Р. М.

Приступюк С. В.

Гридова М. Г.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва,
переробки та маркетингу сільськогосподарської продукції та
інженерно-технічного забезпечення управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
- начальник відділу з питань реалізації програм і проектів
місцевого розвитку, міжнародного співробітництва та захисту
прав споживачів (за згодою)
- старший дільничний офіцер поліції сектору превенції
патрульної поліції Мостиського відділення Яворівського
відділу поліції ГУ НП у Львівській області (за згодою)
- головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та
ветеринарії управління Держпродспоживслужби в
Мостиському районі (за згодою)
- лікар з ГФП Мостиського відділення лабораторних
досліджень Городоцького міжрайонного відділу ДУ СЕС (за
згодою)

Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

