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Про створення робочої групи
з координації спільних дій щодо
контролю за обігом алкогольної та
тютюнової продукції на території району
Керуючись ст. 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації"",
відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів". Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв та
тютюнових виробів», на виконання рішення колегії райдержадміністрації від
13.06.2017 №10:
1. Створити робочу групу з координації спільних дій щодо контролю за обігом
алкогольної та тютюнової продукції на території району в складі згідно з додатком.
2. Робочій групі (П. Голуб):
2.1 Вживати скоординованих заходів для впорядкування торгівлі алкогольними
та тютюновими виробами, запобігання їх незаконному обігу, унеможливлення
організації фальсифікованої продукції та ухилення від сплати акцизного податку
2.2 Проводити спільні перевірки діяльності суб'єктів господарювання у сфері
обігу підакцизних товарів щодо додержання вимог законодавства та вживати заходів
реагування відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на перщого
заступника голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова райони
державної адмі

С. О. Буняк
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СКЛАД
робочої групи з координації спільних дій щодо контролю за обігом алкогольної та
тютюнової продукції на території району
Голуб Надія Іванівна
Шуп'яна Ольга Ігорівна

Загорбенська Даниїла
Вікторівна

- перший заступник голови райдержадміністрації,
голова робочої групи
- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації, заступник голови робочої
групи
- головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації, секретар робочої
групи
Члени робочої групи:

Синиця Ігор Романович

- начальник відділу організаційно-кадрової роботи
Шегинівської сільської ради (за згодою)

Когут Роман Йосипович

- перший заступник Судововишнянського міського
голови (за згодою)
- начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку
та звітності Мостиської міської ради (за згодою)

Шалавило Мирослава
Ігорівна
Орнат Тарас Михайлович

- головний державний інспектор ГУ Держпраці у
Львівській області (за згодою)
Новіцький Григорій
- начальник від ділу архітектури та містобудування
райдержадміністрації
Павлович
- в, о. начальника служби, заступник начальника
Бурда Світлана Григорівна
служби, начальник відділу з питань профілактики,
бездоглядності та правопорушень серед дітей служби
у справах дітей райдержадміністрації
Горбацьо Галина Михайлівна - директор Мостиського районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Карапата Мирон Григорович - начальник Мостиського відділення поліції
Яворівського відділу поліції ГУ національної поліції
у Львівській області (за згодою)
Пулик Орислава Михайлівна старший державний ревізор-інспектор відділу
адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та
єдиного внеску території обслуговування
Городоцької ОДІ 11 (за згодою)
Керівник апарату
райдержадміністрації

Н. С. Сатурчак

