
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

від "28" лютого 2023 року                                                                                          № 122 

 

Про затвердження нового складу  

Координаційної ради з питань  

розвитку підприємництва 

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 7            

пункту "а" статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

статтею 10 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні", у рамках виконання Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому на       

2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від          

02 лютого 2021 року № 97, та у зв’язку із кадровими змінами Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради   

В И Р І Ш И В : 

1.Затвердити новий склад Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 23 лютого 2021 року № 94 "Про затвердження складу 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва". 

 

 

Секретар міської ради                         Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

Антоніна Малиновська 35 61 51 

 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

"28" лютого 2023 року № 122 

 

С К Л А Д 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

 

Голова ради 
 

БЄЖАН 

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності  виконавчих органів ради 

 

Заступник голови ради 
 

РАХУБА 

Ніна Афанасіївна 

- директор департаменту з питань 

економічного розвитку  

Секретар ради 
 

МАЛИНОВСЬКА 

Антоніна Борисівна 

- начальник відділу інвестиційної 

діяльності та підприємництва 

управління економіки департаменту з 

питань економічного розвитку 

 

Члени ради: 
 

БЕДЗАЙ    

Сергій Андрійович 

 

 

ВАСИЛЕНКО 

Наталія Олександрівна 

 

ВОЛОШИНА 

Алла Володимирівна 

- 

 

 

 

- 

 

 

      - 

виконавчий    директор  обласного                                    

відділення Українського союзу 

промисловців і підприємців    

 

голова правління "Асоціація місцевих 

жінок-підприємниць" 

 

голова Кіровоградської обласної 

організації Всеукраїнської громадської 

організації "Асоціація сприяння 

самоорганізації населення" 

   

ЗАРІЧНА  

Анна Анатоліївна 

- депутат Кропивницької міської ради, 

голова постійної комісії з питань 

економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЄФІМОВИЧ 

Оксана Володимирівна 

 

2 

 

      - 

 

 

 

начальник Кропивницького відділу 

податків і зборів з юридичних осіб 

управління оподаткування юридичних 

осіб Головного управління Державної 

податкової служби у Кіровоградській 

області 

   

НАДУТЕНКО  

Олена Валентинівна 

 

- голова Спілки підприємств малого та 

середнього підприємництва 

Кіровоградської області                                  

   

ОВЧІННІКОВ 

Дмитро Павлович 

 

- депутат Кропивницької міської ради 

   

ОНІЩЕНКО 

Наталія Аркадіївна 

 

- заступник начальника Дніпровського 

міжрегіонального відділу Державної 

регуляторної служби України 

 

   

САМИЛЯК 

Тамара Сергіївна  

 

- голова правління громадської 

організації "Спілка підприємців 

Кіровоградської області"                               

   

СОЛОНАР 

Людмила Миколаївна 

- віцепрезидент Кіровоградської 

регіональної торгово-промислової 

палати 

   

ХРИПЛИВА 

Людмила Семенівна 

 

- голова     Кіровоградської     обласної 

організації Всеукраїнської профспілки 

працівників  і  підприємців    торгівлі, 

громадського  харчування  та   послуг  

 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку  

 

                       Ніна РАХУБА 
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