
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
го.іонп районної державної адміністрації -  

керівника військово-цивільної адміністрації

« /Д» жовтня 2017 р. м. Попасна №

Про затвердження нового складу 
робочої групи з питань сприяння 
розвитку малого підприємництва

Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 
22 червня 2009 року № 466/2009 «Про стимулювання розвитку
підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи», 
розпорядження голови облдержадміністрації від 1 1 серпня 2009 року № 887 
«Про створення робочої групи з питань сприяння розвитку малого 
підприємництва» та у зв’язку з кадровими змінами:

1 .Внести зміни до складу робочої групи з питань сприяння розвитку малого 
підприємництва затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 20.08.2009 № 608 «Про створення робочої групи з 
питань сприяння розвитку малого підприємництва» та затвердити його в 
новій редакції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації від 29.03.2013 № 96 «Про внесення змін до складу 
робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва», 
розпорядження керівника районної військово-цивільної адміністрації -  
голови райдержадміністрації від 07.07.2015 № 164 «Про внесення змін до 
складу робочої групи з низань сприяння розвитку малого підприємництва».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Проскурка В. І..

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С.В. ШАКУН



ЗАТВЕРДЖЕІ10 
Розпорядження голови районної 
держадміністрації -  керівника районної 
військово-цивільної адміністрації

СКЛАД
робочої групи з питань сприяння розвитку 

малого підприємництва

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова районної робочої групи

- начальник відділу розвитку підприємництва та 
ринкових відносин управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації, 
заступник голови районної робочої групи

Бордюгова - головний спеціаліст відділу розвитку
Олександра підприємництва та ринкових відносин управління
Олександрівна економічного розвитку і торгівлі

райдержадмі ніс грації, секретар район ної робочої 
групи

Проскурко
Віталій
Ігорович
Помазанова
Інна
Анатоліївна

Члени робочої групи:

Хільчук
Марія Ігнатівна 
Зуй
Олександр Сергійович 
Кисл и ця
Геннадий Георгійович 
Тагієвська
Тетяна Володимирівна 
Семененко
Тетяна Михайлівна 
Ярошенко
Олена Геннадіївна

начальник відділу адміністративних послуг 
райдержадм і ні страції 
начальник управління агропромислового 
розвитку РДА
фізична особа - підприємець (за згодою)

фізична особа - підприємець (за згодою)

заступник директора Попаснянського районного 
центру зайнятості (за згодою) 
головний державний інспектор Попаснянського 
відділення Первомайської ОДНІ ГУ ДФС у 
Луганській області (за згодою)

Керівник апарату 
райдержадм і н і страції В.Ю. ПОПОВА


