
дЕсня СЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
АВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а. аf xn |5&

Про внесення зм до розпорядження ЩеснянськоI районноТ в MicTi Кисвi
державноТ адмiнi ii вiд 27 лютого 2020 року N9 148 uПро створення робочоТ
групи з питань ення боротьби з нелега-пьним обiгом €шкогольноТ продукцiТ

ького району MicTa Киева>>на територii Щесн

Вiдповiдно д Закону УкраТни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, у
змiнами:зв'язку з кадрови

1. Унести змi и до складу робочоТ групи з питань посилеIIня боротьби з
нелег€шьним обi €Lпкогольноi продукцii на територii !еснянського району

дженого розпорядженням !еснянськоi районноТ в MicTi
iнiстрацiiвiд27 лютого 2020 року J\Ъ 148, виклавши його в

MicTa Кисва,
Киевi державноi
новiй редакцii, що одасться.

заступника голо
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
згiдно з розподiл обов'язкiв -v

Голова



Склад
робочоi групи з питань посилення боротьби з нелегальним обiгом

€tлкогольноТ продукцii на територii .Щеснянського раЙону MicTa Киева

ЗАТВЕРДItЕНО
Розпорядження /{еснянськоi районноi
в MicTi Киевi дерх(авIIоТ адмiнiстрацii вiд
27 лютого 2020 року J\Ъ 1а8 ý редакцii
розпорядх(енFIя f(еснянськоТ районноi в
MicTi Itисвi дерх(авноТ рщлiнiстраuii вiд
ЩNч|5& 1--т

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

заступник голови .ЩеснянськоI районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ,
заступник голови робочоi групи

заступник нач€Lпьника Управлiння
нач€rльник вiддiлу з питань iнспектування,
аналiзу благоустрою та збереження
природного
благоустрою

середовища Управлiння
та пiдприемництва

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

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

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

За повiдомлення

За повiдомлення

За повiдомлення

За повiдомлення

Начальник Упра
благоустрою та п

2

головний спецiалiст вiддiлу з питань
пiдприсмництва, торгiвлi та споживчого

ринку Управлiння благоустрою та
пiдприемництва !еснянськоi районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

Головне управлiння ЩержавноI податковоТ
служби у MicTi Киевi (за згодою)

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

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

мiського
охорони
кордону

ри€мництва Iгор ЮРЧЕНКО

формування з
!еснянський
громадського

пiдроздiл Киiвського

i державного
(за згодою)

громадського порядку
<Мунiципапьна BapTD)


