дЕсня
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Склад
групи
з питань посилення боротьби з нелегальним обiгом
робочоi
€tлкогольноТ продукцii на територii .Щеснянського раЙону MicTa Киева

Олександр Вiталiйович

заступник голови .ЩеснянськоТ районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, голова
робочоi групи

зАгумЕнIfl,trz

заступник голови .ЩеснянськоI районноТ в

ПJUIСЕЦЬКKЙ

микола Васильович

MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацiТ,
заступник голови робочоi групи

заступник нач€Lпьника Управлiння
шуригА

олег Михайлович

нач€rльник

вiддiлу з питань iнспектування,

аналiзу благоустрою

природного
благоустрою

та

збереження

середовища Управлiння

та

пiдприемництва

.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, секретар робочоi
групи

БIНЬКОВСЬКШ;I

вiддiлу з питань пiдприемництва,
торгiвлi та споживчого ринку Управлiння
благоустрою
та
пiдприемництва
.Щеснянськоi районноI в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

нЕстЕров

головний спецiалiст вiддiлу безпеки
середовища ж итт€дiяльностi Управлiння
державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства (за згодою)

Василь Борисович

Сергiй Васильович

нач€Lпьник
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головний спецiалiст вiддiлу з питань
пiдприсмництва, торгiвлi та споживчого
ринку Управлiння благоустрою та
пiдприемництва !еснянськоi районноТ в

ЯРМОЛЕНКО
Петро Iванович

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

За повiдомлення

Головне управлiння ЩержавноI податковоТ

За повiдомлення

Головне управлiння Щержавноi фiскальноТ
служби у MicTi Кисвi (за згодою)

служби у MicTi Киевi (за згодою)

Щеснянське управлiння полiцii Головного
управлiння Нацiонапьноi полiцiТ в м. Кисвi
(за згодою)

За повiдомлення

!еснянський пiдроздiл Киiвського мiського

За повiдомлення

Начальник Упра
благоустрою та п

громадського
формування з охорони
громадського порядку i державного кордону
<Мунiципапьна BapTD) (за згодою)

ри€мництва

Iгор ЮРЧЕНКО

