МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
24 .тгЕДИЯ 2015

Мостиська

№

270

Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 01.02.2011 №51
Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», з метою забезпечення оперативного прийняття ефективних
управлінських рішень, спрямованих на мобілізацію доходів державного та місцевих
бюджетів, та у зв'язку з кадровими змінами в районній державній адміністрації:
1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 1 лютого
2011 року № 51 «Про створення районної комісії з питань погашення податкового
боргу та стану виплати заробітної плати», виклавши додаток до нього у новій
редакції, ш;о додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 10 липня 2014 року № 243.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова райойнсй і
державної аДмінІстрашї

М. М. Мартин

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
"1" лютого 2011 р.№51
(у редакції розпорядження голови
райдержадміністрації
«24» липня 2015 р. № 270 )
СКЛАД
районної комісії з питань погашення податкового боргу
та стану виплати заробітної плати
Голуб
Надія Іванівна

- перший заступник голови
райдержадміністрації, голова комісії

Шуп'яна
Ольга Ігорівна

- начальник відашу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, заступник голови комісії

Чабан
Ярослав Степанович

- заступник начальника - начальник Мостиського
відділення Городоцької ОДПІ, заступник голови
комісії (за згодою)

Загорбенська
Даниїла Вікторівна

- головний спеціаліст з питань фінансової діяльності
та економічного аналізу відділу економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації,
секретар комісії

Мазур
Ігор Сі
Степанович

- начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Дорох Марія Богданівна

- заступник начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

Бервецький
Ярослав Іванович

- начальник районного відділення Державної
казначейської служби у Мостиському районі (за
згодою)

Паськович
Орися Петрівна

- заступник начальника управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Козирєв
Максим Сергійович

- завідувач сектору оподаткування фізичних осіб
Мостиського відділення Городоцької ОДПІ (за
згодою)

Горак
Ганна Григорівна

- головний державний ревізор-інспектор
Мостиського відділення Городоцької ОДПІ (за
згодою)

Кіш
Роман Львович

- начальник управління Пенсійного фонду України
у Мостиському районі (за згодою)

Осідач

- начальник відділу Держземагентства
у Мостиському районі (за згодою)

Володимир Володимирович
Бішко
Ганна Григорівна
Заступник голови
райдержадміністрації

- начальник відділення ФСНВ у Мостиському районі
(за згодою)

О. 3. Станкевич

