НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм іністрації

смт Н овопсков

№ ЗЗЗГ

Про внесення змін до складу робочої
групи з питань сприяння розвит ку
м алого підприємницт ва

Відповідно до статті 6, пункту 9 частини перш ої статті 39, статті 41 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації». Указу Президента України від 22 червня 2009 року
№ 466/2009 «Про стимулю вання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової
фінансової кризи», розпорядження голови облдержадміністрації від 11 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 пунктом 1 розпорядження голови районної державної
адміністрації від 19 серпня 2009 року № 389, виклавши його у новій редакції, що
додається.
2.
Визнати
таким,
що
втратило
чинність,
розпорядження
голови
райдерж адміністрації від 16 серпня 2017 року № 614 «Про внесення змін до складу
робочої групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника
голови райдерж адміністрації Височину В.О.

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови районної
держ авної адміністрації
ОЗОЗООЗА № 39З '

Склад
робочої групи : питань сприяння розвитку малого підприємництва
Височина
Вікторія О лексіївна

перший заступник голови Н овопсковської районної
державної адміністрації Луганської області,
голова робочої групи;

Сковородка
Наталія Василівна

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Н овопсковської районної держ авної адміністрації
Луганської області, заступник голови робочої групи;

Колодка
Олена М иколаївна

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і
торгівлі Н овопсковської районної держ авної адміністрації
Л уганської області, секретар робочої групи;
Члени робочої групи:

Тищенко
Ю лія Спиридонівна

заступник начальника - начальник Новопсковського
відділення Старобільської о б ’єднаної державної податкової
інспекції Головного управління ДФС у Луганській області
(за згодою);

Хворостян
Наталія В олодимирівна

директор Новопсковського районного центру зайнятості (за
згодою);

М етасьова
Катерина Ю ріївна

Запорожцев
Сергій Анатолійович

Ю ш инова
Ірина Д митрівна

головний спеціаліст відділу з питань розвитку
рослинництва, тваринництва та інженерно-технічного
забезпечення управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, в.о. начальника управління
агропромислового розвитку Н овопсковської районної
державної адміністрації Луганської області;
державний реєстратор відділу з надання адміністративних
послуг Н овопсковської районної держ авної адміністрації
Луганської області;
приватний підприємець (за згодою).

