
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

від 14 червня 2021 року       № 110 

 

 

Про затвердження складу міської комісії  

з питань обліку осіб, які мають право на 

отримання державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки  

сільськогосподарської продукції, у новій редакції 

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 42, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 "Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для підтримки галузі тваринництва та переробки 

сільськогосподарської продукції" (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 12 травня 2021 року № 517), враховуючи кадрові зміни:  

 

1. Затвердити склад міської комісії з питань обліку осіб, які мають 

право на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, у новій редакції згідно з 

додатком. 
 

2. Внести зміни до розпорядженням міського голови від 11 вересня 

2020 року № 117 "Про затвердження складу міської комісії з питань обліку 

осіб, які мають право на отримання державної підтримки розвитку 

тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, і Положення 

про неї", а саме у назві та пункті 1.1. розділу 1. "Загальні положення" 

Положення про міську комісію з питань обліку фізичних осіб, які мають 

право на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції виключити слово "фізичних". 
 

3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження 

міського голови від 11 вересня 2020 року № 117 "Про затвердження складу 

міської комісії з питань обліку осіб, які мають право на отримання державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції, і Положення про неї". 

 

 

Міський голова     Андрій РАЙКОВИЧ 
 

Тетяна Волошинова 35 61 55 



 

 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

14 червня 2021 року № 110 

 

 

С К Л А Д 

міської комісії з питань обліку осіб, які мають право 

на отримання державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції 

 

Голова міської комісії 

 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

– заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Заступник голови міської комісії 

 

РАХУБА  

Ніна Афанасіївна 

– директор департаменту з питань економічного 

розвитку 

 

Секретар міської комісії 

 

ВОЛОШИНОВА 

Тетяна Віталіївна 

– головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва департаменту з 

питань економічного розвитку 

 

Члени міської комісії: 

 

АДАМЕНКО 

Дарʼя Василівна 

– начальник відділу інвестиційної діяльності та 

підприємництва департаменту з питань 

економічного розвитку 

 

КОЖУШКО 

Павло Миколайович 

– завідувач дільничної лікарні ветеринарної 

медицини Фортечного району – лікар  

ветеринарної медицини Кропивницької міської 

державної лікарні  ветеринарної медицини 

 

 

 

Директор департаменту з питань  

економічного розвитку            Ніна РАХУБА 

 

 

 


