РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від « 25 » лютого 2020 року

№ 29

Про тимчасову міжвідомчу місцеву
робочу групу з протидії
незаконному обігу
підакцизних товарів
Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 14 лютого 2020 року № 159-р «Про міжвідомчу
регіональну робочу групу з протидії незаконному обігу підакцизних товарів»,
на виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2019 року № 29 та з метою протидії незаконному обігу підакцизних товарів на
території міста Кропивницького:
1. Утворити тимчасову міжвідомчу місцеву робочу групу з протидії
незаконному обігу підакцизних товарів (далі – Міжвідомча робоча група).
2. Затвердити склад Міжвідомчої робочої групи згідно з додатком.
3. Організацію діяльності Міжвідомчої робочої групи покласти
на департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської
ради міста Кропивницького.
4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови
від 10 січня 2020 року № 4 «Про тимчасову міжвідомчу місцеву робочу групу з
протидії нелегальному обігу пального», від 24 січня 2020 року № 11 «Про
внесення доповнень до розпорядження міського голови від 10 січня 2020 року
№ 4 «Про тимчасову міжвідомчу місцеву робочу групу з протидії нелегальному
обігу пального»», від 13 лютого 2020 року № 23 «Про внесення змін до
розпорядження міського голови від 10 січня 2020 року № 4 «Про тимчасову
міжвідомчу місцеву робочу групу з протидії нелегальному обігу пального»».
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова
Ганна Скорик 22 38 63

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток
до розпорядження міського голови
« 25 » лютого 2020 року № 29
СКЛАД
тимчасової міжвідомчої місцевої робочої групи
з протидії незаконному обігу підакцизних товарів
Голова робочої групи
ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Заступник робочої групи

ГОРБОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

- начальник
управління
торгівлі
та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
Секретар робочої групи

СКОРИК
Ганна Михайлівна

- начальник відділу торгівлі та захисту прав
споживачів
управління
торгівлі
та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
Члени робочої групи:

АЙКАШЕВ
Олександр Ігорович

- працівник Управління СБ України в
Кіровоградській області

ВОВЕНКО
Олег Анатолійович

- начальник
управління
земельних
відносин та охорони навколишнього
природного середовища

В’ЯЗОВСЬКИЙ
Дмитро Михайлович

- заступник
начальника
відділу
контролю
за виробництвом та
обігом
спирту,
спиртовмісної
продукції,
алкогольних
напоїв,
тютюнових виробів, пального та
обігом марок акцизного податку
обслуговування акцизних складів та
податкових
постів
управління
контролю за обігом та оподаткуванням
підакцизних товарів ГУ ДПС у
Кіровоградській області
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ГРИЦАЙОВ
Олександр Миколайович

- експерт технічний з промислової
безпеки ДП «Кіровоградський ЕТЦ»

ДЬЯЧЕНКО
Ігор Петрович

- головний державний інспектор відділу
Управління
Держпраці
у
Кіровоградській області

КАСЬЯН
Юрій Дмитрович

- головний державний інспектор відділу
управління
Держпраці
у
Кіровоградській області

КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

- начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

КОВАЛЬОВ
В’ячеслав Васильович

- начальник
сектора
запобігання
надзвичайним
ситуаціям
Кропивницького
міськрайонного
відділу
УДСНС
України
у
Кіровоградській області

ЛОМОВА
Тетяна Валентинівна

- заступник начальника управління
економіки – начальник відділу
інвестиційної
діяльності
та
підприємництва
департаменту
з
питань
економічного
розвитку,
торгівлі та інвестицій

МАКСЮТА
Андрій Вікторович

- начальник спеціалізованої інспекції

МАРТИНОВА
Ірина Володимирівна

- т.в.о. начальника управління
містобудування та архітектури –
головного архітектора міста

МАРЦЕНЮК
Віталій Володимирович

- головний державний інспектор відділу
управління
Держпраці
у
Кіровоградській області

РИБАК
Микола Аркадійович

- начальник відділу з питань праці

РОМАШЕВСЬКИЙ
Дмитро Андрійович

- головний спеціаліст відділу ГУ
Держгеокадастру у Кіровоградській
області
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САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

- т.в.о.
начальника
Головного
управління
житлово-комунального
господарства

СМАГЛЮК
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління

СПОРИШ
Антон Юрійович

- старший слідчий СВ Кропивницького
ВП управління Національної поліції
України, капітан поліції

СУШКО
Олександр Олексійович

- працівник Управління СБ України в
Кіровоградській області

ФІЛОНЕНКО
Олена Олександрівна

- начальник управління державного
архітектурно – будівельного контролю

ШИШКО
Олександр Миколайович

- начальник
відділу
з
питань
запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними та
контролюючими органами

Директор департаменту –
начальник управління
економіки департаменту з
питань економічного
розвитку, торгівлі
та інвестицій Міської ради
міста Кропивницького

Маріанна МОРКВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «10» січня 2020 року

№4

Про тимчасову міжвідомчу місцеву
робочу групу з протидії
нелегальному обігу пального
Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування
в Україні»,
враховуючи розпорядження
голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2019 року
№ 1267-р «Про міжвідомчу регіональну робочу групу з протидії
нелегальному обігу пального»,
розпорядження
міського
голови
від 28 грудня 2019 року № 366-в «Про відпустку Райковича А.П.», з метою
боротьби із нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним на території
міста Кропивницького:
1. Утворити тимчасову міжвідомчу місцеву робочу групу з протидії
нелегальному обігу пального (далі – Міжвідомча робоча група).
2. Затвердити склад Міжвідомчої робочої групи згідно з додатком.
3. Організацію діяльності Міжвідомчої робочої групи покласти
на департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Міської ради міста Кропивницького.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Олександр Льон 22 85 83

Олександр МОСІН

Додаток
до розпорядження міського голови
«10» січня 2020 року № 4
СКЛАД
тимчасової міжвідомчої місцевої робочої групи
з протидії нелегальному обігу пального
Голова робочої групи
ВЕРГУН
Олександр Сергійович

- заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Заступник робочої групи

ГОРБОВСЬКИЙ
Сергій Володимирович

- начальник
управління
торгівлі
та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
Секретар робочої групи

СКОРИК
Ганна Михайлівна

- начальник відділу торгівлі та захисту прав
споживачів
управління
торгівлі
та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
Члени робочої групи:

В’ЯЗОВСЬКИЙ
Дмитро Михайлович

- заступник начальника відділу контролю
за виробництвом та обігом спирту,
спиртовмісної продукції, алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, пального та
обігом
марок
акцизного
податку
обслуговування акцизних складів та
податкових постів управління контролю
за обігом та оподаткуванням підакцизних
товарів ГУ ДПС у Кіровоградській області

ВОВЕНКО
Олег Анатолійович

- начальник управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного
середовища
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КОВАЛЕНКО
Сергій Миколайович

- начальник
управління
з
питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

КОВАЛЬОВ
В’ячеслав Васильович

- начальник
сектора
запобігання
надзвичайним ситуаціям Кропивницького
міськрайонного відділу УДСНС України
у Кіровоградській області

КРИВОШЕЯ
Олександр Ігорович

- начальник сектора розкриття злочинів
майнової спрямованості Кропивницького
ВП ГУНП в Кіровоградській області

КСЕНІЧ
Віктор Миколайович

- начальник
управління
державного
архітектурно – будівельного контролю

ЛОМОВА
Тетяна Валентинівна

- заступник
начальника
управління
економіки
–
начальник
відділу
інвестиційної
діяльності
та
підприємництва департаменту з питань
економічного
розвитку,
торгівлі
та інвестицій

МАКСЮТА
Андрій Вікторович

- начальник спеціалізованої інспекції

МАРТИНОВА
Ірина Володимирівна

- т.в.о. начальника управління
містобудування та архітектури – головного
архітектора міста

РИБАК
Микола Аркадійович

- начальник відділу з питань праці

САВЧЕНКО
Тетяна Миколаївна

- т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства

СМАГЛЮК
Марина Олександрівна

- начальник юридичного управління

ШИШКО
Олександр Миколайович

- начальник відділу з питань запобігання
і виявлення корупції та взаємодії
з правоохоронними та контролюючими
органами

Начальник юридичного управління

Марина СМАГЛЮК

