МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІШСТРАЩЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
І І ЛДПНЯ 2 0 І І Ц.

Мостиська

№

про внесення змін в додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 17 березня 2015 роїсу № 77

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», у зв'язку з кадровими змінами в районній державній адміністрації:
1. Внести зміни в додаток до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17 березня 2015 року № 77 «Про створення комісії з питань розвитку
підприємництва в районі», виклавши його у новій редакції, що додасться.
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова районно]
державної адмі

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"17" березня 2015 р. № 77
(у редакції розпорядження голови
райдержадміністрації
« І § » липня 2015 р. №
)
Склад
комісії з питань розвитку підприємництва в районі
Голуб Надія Іванівна
Шуп'яна Ольга Ігорівна
Мандзяк Оксана
Ярославівна

- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії
- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, заступник голови комісії
- головний спеціаліст з питань державних закупівель та
торгівлі відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, секретар комісії
Члени комісії:

Чабан Ярослав
Степанович
Новіцький Григорій
Павлович
Мазур Ігор Степанович

- заступник начальника - начальник Мостиського
відділення Городоцької ОДПІ (за згодою)
- начальник відділу містобудування та архітектури
райдержадміністрації
- начальник фінансового управління
райдержадміністрації
Сушко Олег Ярославович - начальник Мостиського РВ ГУМВСУ у Львівській
області (за згодою)
Синиця Ігор Романович
- начальник сектору державної служби по боротьбі з
економічними злочинами Мостиського РВ ГУМВСУ у
Львівській області (за згодою)
Матюнін Валерій
- керівник Мостиської районної організації роботодавців
«Мостиська солідарність» (за згодою)
Васильович
Валяшек Юрій
- директор ТзОВ «Електрол» (за згодою)
Богданович
Петльович Степан
- директор ВТСТ «Хлібодар» (за згодою)
Миколайович

Заступник голови
райдержадміністрації

О. 3. Станкевич

