КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 02.06.2020 № 54р
м. Краматорськ
Про створення робочої групи
з проведення обстеження стану
реалізації проектів
З метою здійснення постійного контролю за цільовим використанням бюджетних
коштів суб’єктами малого підприємництва та підготовки актуальної інформації до засідання
конкурсної комісії з відбору проектів малого та середнього підприємництва, відповідно до
розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної
адміністрації від 05.05.2017 № 466 «Про порядок використання коштів обласного бюджету,
передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на
реалізацію проектів» (із змінами) та листа департаменту економіки Донецької
облдержадміністрації від 29.05.2020 № 5/571/40-20/03-2 про проведення обстеження
проектів, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь:
1. Створити робочу групу з проведення обстеження стану реалізації проектів (далі –
Робоча група) суб’єктів малого підприємництва, для втілення яких вони отримали фінансову
підтримку, у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі у строк до 30.06.2020:
1) провести обстеження стану реалізації проектів;
2) за результатами обстеження скласти акти робочої групи;
3) інформувати департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації
про результати проведеного обстеження.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови Боєвського С.О.

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток
до розпорядження міського голови
02.06.2020 № 54р
СКЛАД
робочої групи з проведення обстеження стану реалізації проектів суб’єктів малого
підприємництва, для втілення яких вони отримали фінансову підтримку
Боєвський
Сергій Олександрович

-

заступник міського голови, голова робочої групи

Богачова
Ірина Леонідівна

-

головний спеціаліст відділу споживчого ринку,
підприємництва та регуляторної політики, секретар
робочої групи
Члени робочої групи:

Гримайло
Зінаїда Сергіївна

-

начальник відділу комунальних
самоврядного контролю

ресурсів

Парфентьєва
Альона Олексіївна

-

головний
спеціаліст
фінансового управління

Сбоєва
Ірина Петрівна

-

головний спеціаліст відділу безпечності харчових
продуктів
та
ветеринарної
медицини
Краматорського
міського
управління
ГУ
Держпродспоживслужби в Донецькій області (за
згодою)

Танська
Світлана Олександрівна

-

заступник
начальника
відділу
правового
забезпечення та захисту інтересів територіальної
громади

Тарасевич
Олена Сергіївна

-

в.о. начальника відділу споживчого
підприємництва та регуляторної політики

бюджетного

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. начальника відділу споживчого ринку,
підприємництва та регуляторної політики

О.С. Тарасевич

та

відділу

ринку,

