
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм іністрації

03 смт Новоіісков

Про внесення змін до складу робочої групи з 
питань перевірки суб'єктів господарювання 
на предмет виготовлення, придбання, 
зберігання або реалізації фальсифікованих 
алкогольних напоїв у  Новопсковському районі

Керуючись статтями 16, 39. 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 27, 28 Закону України «Про захист прав споживачів», статтею 16 
Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», пунктом З 
Протоколу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій № 36 від 15 листопада 2016 року, з метою оновлення складу робочої групи з 
питань перевірки суб’єктів господарювання на предмет виготовлення, придбання, 
зберігання або реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв у Новопсковському районі:

1. Внести зміни до складу робочої групи з питань перевірки суб’єктів 
господарювання на предмет виготовлення, придбання, зберігання або реалізації 
фальсифікованих алкогольних напоїв у Новопсковському районі, затвердженого пунктом 
1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 грудня 2016 року № 645, 
виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 
голови районної державної адміністрації Височину В.О.

Л.А.ЛАТИШ ЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 

О З Л ц у и л  2£>г*н. № 3 9 3

Склад
робочої групи з питань перевірки суб’єктів господарювання на предмет 

виготовлення, придбання, зберігання або реалізації фальсифікованих алкогольних
напоїв у Новопсковському районі

ЛАТИШЕВА 
Людмила Анатоліївна

КОЛЕСНИК 
Василь М иколайович

голова Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області, 
голова робочої групи;

начальник Новопсковського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Луганській області, заступник голови робочої 
групи (за згодою);

МІРОШ НИЧЕНКО
Анна Олександрівна

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і 
торгівлі райдержадмініетрації. секретар робочої 
групи.

Члени робочої групи:

СКОВОРОДКА 
Наталія Василівна

ГРИБ
Микита Миколайович

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій 
Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області;

ЧЕРНУХА 
Ірина М иколаївна

КРАВЦОВА 
Віта Іванівна

БІЛЯНСЬКИИ 
Микола М иколайович

провідний фахівець відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини 
Новопсковського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Луганській 
області (за згодою);

головний державний ревізор-інспектор 
Новопсковського відділення Старобільської ОДПІ 
(за згодою);

старший державний ревізор-інспектор 
Новопсковського відділення Старобільської ОДПІ 
(за згодою);

КУЛІКОВ
Роман Володимирович

старший дільничний офіцер Новопсковського ВП 
ГУНП України в Луганській області, майор поліції
(за згодою).


