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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« » червня 2018 р. Попасна №

Про утворення робочої групи 
з питань запобігання та виявлення 
порушень у сфері продажу алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, пива 
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 з метою упередження порушень у сфері продажу 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, проведення 
інформаційної, консультативної роботи серед суб’єктів підприємницької 
діяльності в частині роз’яснення вимог законодавства по сплаті акцизного 
податку з реалізованих в роздрібній торгівлі підакцизних товарів, приймаючи 
до уваги лист Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції 
Головного управління ДФС у Луганській області від 16.05.2018 
№148/9/12-10-26:

1. Затвердити склад робочої групи з питань запобігання та виявлення порушень 
у сфері продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових 
виробів (далі робоча група), що додається.

2. Робочій групі:

2.1 Провести рейдові заходи з метою встановлення фактичного стану 
дотримання у районі чинного законодавства щодо порядку реалізації 
алкогольних та тютюнових виробів.
2.2 У разі виявлення порушень ініціювати перед правоохоронними органами 
притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності власників 
торгівельних закладів, закладів громадського харчування.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
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військово-цивільної адміністрації 
/%  *&?/£> №

СКЛАД
робочої групи з питань запобігання та виявлення порушень у сфері 

продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
пива та тютюнових виробів

Проскурко
Віталій
Ігорович

- перший заступник голови райдержадміністрації, 
голова районної робочої групи

Колесник
Роман
Леонідович

- начальник управління економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації, заступник голови 
районної робочої групи

Ярошенко
Олена 
Г еннадіївна

- головний державний інспектор Попаснянського 
відділення Первомайської ОДПІ (за згодою), 
секретар районної робочої групи

Члени робочої групи:

Гапонова
Ірина Анатоліївна

- головний державний інспектор Попаснянського 
відділення Первомайської ОДПІ ГУ ДФС у 
Луганській області (за згодою)

Помазанова
Інна
Анатоліївна

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

Бордюгова
Олександра
Олександрівна

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

Сідоренко
Олег
Ігорович

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату 
райдержадміністрації

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

Керівник апарату 
райдержадміністрації


