
                                                                               Додаток 

                                                                        до розпорядження міського голови   

                                                                        16 лютого 2021 р. №   45-р                               
 

Склад 

робочої  групи з    розроблення       проєкту 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Баштанської міської ради на 2021-2023 роки 

 

 

1. БЕРЕГОВИЙ 

Олександр Анатолійович 

 

голова  робочої групи, міський голова 

2. ЄВДОЩЕНКО 

Світлана Вікторівна 

заступник голови робочої групи, 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

3. КОМОЩУК 

Олена    Іванівна 

секретар робочої групи, начальник відділу 
з питань розвитку економіки та  торгівлі 

4. БОЛГАРЧУК 

Віктор  Вадимович 

член робочої групи, приватний 
підприємець 

5. БУБЛИК 

Іван Анатолійович 

член робочої групи, начальник відділу з 
питань земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища 

6. БУТУЧЕЛ 

Світлана Вікторівна 

член робочої групи, начальник 
Баштанського відділу по податкам і 
зборам фізичних осіб та проведення 
камеральних перевірок управління 
податкової адміністрації фізичних осіб 

7. ВОЛОДЬКОВА 

Ольга Олександрівна 

член робочої групи, депутат міської ради, 

начальник юридичного відділу ТДВ 

«Баштанський сирзавод» 

8. ІЛЬЧУК 

Лілія   Сергіївна 

член робочої групи, завідувач сектору 
доходів фінансового відділу 

9. КАЛЕНІЧЕНКО 

Тетяна Миколаївна 

член робочої групи,економіст ПП 
«Злагода» 

10. ЛІЩУК 

Наталія Анатоліївна 

член робочої групи,  в.о. начальника 
фінансового відділу 

11. МИЛА 

Оксана Михайлівна 

член робочої групи, фізична особа-

підприємець 

12. МАЙДАНОВ 

Віктор Володимирович 

член робочої групи, голова комісії з 
питань планування, бюджету, фінансів, 
економіки, інвестицій та регуляторної 



політики,  начальник КО «Правопорядок» 

13. ОНИЩУК 

Володимир Іванович 

член робочої групи, депутат міської ради, 
директор ПСП «Корона» 

14. ПОДОПРИГОРА 

Ірина  Михайлівна 

член робочої групи, приватний 
підприємець 

15. СУХАР 

Володимир Михайлович 

член робочої групи, приватний 
підприємець, депутат міської ради 

 СМОЛА 

Ангеліна  Георгіївна 

член робочої групи, приватний 
підприємець 

16. ФІЛІПЕНКО 

Олександр Сергійович 

член робочої групи, директор Баштанської 
районної філії Миколаївського обласного 
центру зайнятості 

17. ЧЕРНЕНКО 

Олександр Олександрович 

член робочої групи, начальник відділу 
«ЦНАП» 

18. ЧЕПІКОВ 

Олександр Васильович 

член робочої групи, член виконавчого 
комітету, голова фермерського 
господарства «Чепіков О.В.» 

19. ШАФОРОСТ 

Наталія Григорівна 

член робочої групи, начальник відділу 
енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій 

20. МАТВІЄНКО 

Вікторія  Василівна 

член робочої групи, заступник голови 
Баштанської громадської  районної 
організації »Наше місто» 

22. БОБРИШЕВА 

Клавдія Володимирівна 

член робочої групи, член Молодіжної 
ради 

23. КОЗЯВКО 

Сергій Олександрович 

член робочої групи, депутат міської ради, 
приватний підприємець 

 

 

 

Начальник відділу з питань 

розвитку економіки та торгівлі                                            Олена КОМОЩУК   


