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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

£>$- Попасна № £  4у/О

Про внесення змін до складу
робочої групи з питань
запобігання та виявлення
порушень у сфері продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, нива
та тютюнових виробів

Керуючись статтею 6, пунктом 2,8 статті 16, пунктом 1 статті 25, пунктом 
9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 1,8 
статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» та у зв’язку з 
кадровими змінами зобов’язую:

внести зміни до складу робочої групи з питань запобігання та виявлення 
порушень у сфері продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та 
тютюнових виробів, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації 
від 18.06.2018 № 524 «Про утворення робочої групи з питань запобігання та 
виявлення порушень у сфері продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
пива та тютюнових виробів», виклавши його в новій редакції, що додається.

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



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

І 0  4- £>£. £ # / # / 3  №

СКЛАД
робочої групи з питань запобігання та виявлення порушень у сфері 

продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
пива та тютюнових виробів

Колесиик
Роман
Леонідович

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова районної робочої групи

Бордюгова
Олександра
Олександрівна

- головний спеціаліст відділу розвитку 
підприємництва та ринкових відносин управління 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації, 
секретар районної робочої групи

Ч лени р о б о ч о ї груп и :

Ярошенко
Олена
Гєннадіївна

- головний державний інспектор Попаснянського 
відділення ГІервомайської ОДГІІ ГУ ДФС у 
Луганській області (за згодою)

Помазанова
Інна
Анатоліївна
1

- начальник відділу розвитку підприємництва та 
ринкових відносин управління економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Сідоренко
Олег
|горович

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

Представники управління оперативного забезпечення на окремих 
територіях зон АТО ГУ ДФС У Луганській області (за згодою)

Представники цивільно-військового співробітництва м. Попасна (за 
згодою)

В. о. начальника управління 
економічного розвитку і торгівлі


