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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 

від "____"_____________ 2021 року      №______ 
 

  

  

Про затвердження складу 

комісії з питань забезпечення 

своєчасності та повноти сплати 

податків і зборів  

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                                      

статтею 59 Закону України ʺПро місцеве самоврядування в Україніʺ, 

враховуючи кадрові зміни, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Затвердити склад комісії з питань забезпечення своєчасності та 

повноти сплати податків і зборів згідно з додатком. 
  

 2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 24 вересня 2019 року № 548              

″Про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти 

сплати податків і зборівʺ та рішення виконавчого комітету міської ради                     

від 09 вересня 2020 року № 432 ʺПро внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 24 вересня 2019 року № 548               

″Про утворення комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти 

сплати податків і зборівʺ.  
  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ  

   
 

 

 

 

 

Тетяна Ковпак 35 61 52 

 



 

 

 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

ʺ____″___________2021 року №______ 
 

С К Л А Д 

комісії з питань забезпечення своєчасності 

та повноти сплати податків і зборів 
 

Голова комісії 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

Заступники голови комісії: 

ВОВЕНКО 

Олег Анатолійович 

- начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту - начальник 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Секретарі комісії: 

КОВПАК 

Тетяна Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

ТАРАН  

Костянтин Віталійович 

- головний спеціаліст відділу 

землекористування управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

Члени комісії: 

   

БУТЕНКО 

Наталія Миколаївна 

- начальник управління Державної 

казначейської служби України у                            

м. Кропивницькому Кіровоградської області 
   

ЗАРІЧНА 

Анна Анатоліївна 

- голова постійної комісії з питань 

економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної 

політики 
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Продовження додатка 

 

КОВАЛЬОВА-АЛОКІЛІ 

Ольга Андріївна 

- член постійної комісії з питань бюджету 

та податкової політики 

   

КОВАЛЬЧУК  

Алла Геннадіївна 

- заступник начальника управління - 

начальник Кропивницького відділу по 

роботі з податковим боргом управління з 

податковим боргом Головного управління 

ДПС в Кіровоградській області 
   

КУЗКО 

Тарас Семенович 

- завідувач сектору планування доходів 

бюджету відділу доходів, фінансів галузей 

виробничої сфери та соціального захисту 

фінансового управління   
   

ПАВЛЕНКО 

Надія Анатоліївна 

- член постійної комісії з питань 

економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики 

   

САВЧЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

- т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

   

СЕЛІВАНОВА 

Наталія Олександрівна 

- заступник начальника відділу економічного 

розвитку та регуляторної політики 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

   

СМАГЛЮК 

Марина Олександрівна 

- начальник юридичного управління 

   

СОЛОВЕЙ  

Сніжана Леонідівна 

- начальник фінансово-економічного 

управління Головного управління 

Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області 

 

 

 

Директор департаменту- начальник 

управління економіки департаменту 

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                                   Ніна РАХУБА  


