
 

 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

міського голови 
 
 
від  13.10.2021  № 135р 
м. Краматорськ      
 

 
Про створення  робочої групи щодо 
визначення   учасників   призерами  
першого етапу рейтингової  програ- 
ми «Підприємець року» 
 
 

З метою проведення першого етапу рейтингової програми «Підприємець року» та 

визначення її учасників призерами в рамках Регіональної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва в Донецькій області на 2021-22-022 роки, відповідно до 

розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 20.08.2021 № 829/5-21 «Про затвердження Порядку 

проведення рейтингової програми «Підприємець року», зареєстрованого в Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) 17.09.2021  № 87/267, та 

рекомендаційного листа Донецької обласної державної адміністрації від 28.09.2021               
№ 0.2/16/1838/0/2-21, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Створити робочу групу (далі – Робоча група) щодо визначення учасників призерами 

першого етапу рейтингової програми «Підприємець року» (далі – Рейтингова програма) на 

території Краматорської територіальної громади  у складі згідно з додатком. 
 
2. Робочій групі: 

 
2.1. організувати розгляд пакету документів, керуючись пунктом 13 Порядку проведен-

ня  рейтингової програми «Підприємець року» (далі - Порядок), які подані до Краматорської 

міської ради суб’єктами малого або середнього підприємництва за місцем провадження 

господарської діяльності; 

2.2. провести процедуру оцінювання учасників першого етапу Рейтингової програми за 

критеріями, керуючись пунктом 17 Порядку; 
 
2.3. визначити учасників призерами першого етапу Рейтингової програми за номіна-

ціями, керуючись пунктом 3 Порядку, відповідно поданих заяв на участь у Рейтинговій 

програмі. 
  

         3. Відділу споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики Краматорської 

міської ради: 
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3.1. підготувати та направити до департаменту економіки Донецької облдержадмініст-

рації (з позначкою «на Комісію») лист щодо визначення учасника(ків) призерами першого 

етапу Рейтингової програми з примірником заяви та пакетом документів, керуючись пунктом 

13 Порядку, для проведення другого етапу Рейтингової програми;  
 
3.2. координувати роботу щодо виконання цього розпорядження. 

           
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 

голови згідно з розподілом повноважень. 
 
 
Міський голова                                                                                      Олександр ГОНЧАРЕНКО 
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Додаток  

                                                                                                   до розпорядження міського голови 
                                                                                                   13.10.2021  № 135р  
 

 
СКЛАД 

робочої групи щодо визначення учасників призерами першого етапу рейтингової програми 

«Підприємець року» на території Краматорської територіальної громади 
 

Смирнов 
Сергій Володимирович 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

   
Тарасевич 
Олена Сергіївна 

-  начальник відділу споживчого ринку, підприємництва та 

регуляторної політики Краматорської міської ради, 

заступник голови робочої групи 
   
Богачова 
Ірина Леонідівна 

- головний спеціаліст відділу споживчого ринку, підприєм-
ництва та регуляторної політики Краматорської міської 

ради, секретар робочої групи 
   

Члени робочої групи: 
   
Березюк 
Інна Вікторівна 

- директор Краматорського міського центру зайнятості  
(за згодою) 

   
Володченко 
Юлія Миколаївна 

- представник громадської організації «Клуб підприємців 

Краматорська» (за згодою) 
   

Гридасова 
Світлана Володимирівна 

- начальник відділу адміністративних послуг Краматорсь-
кої міської ради 

   
Кондратюк 
Сергій Іванович 

- голова Громадської ради при виконавчому комітеті Крама-
торської міської ради, генеральний директор ТОВ «Кварт - 
Софт» (за згодою) 

   
Недоруба 
Марина Юріївна 

- керівник громадської організації «Антикризовий медіа - 
центр» (за згодою) 

   
Рубайло 
Ярослава Сергіївна 

- начальник відділу стратегічного планування, територіаль-
ного розвитку та управління проєктами управління еконо-
мічного розвитку Краматорської міської ради 

   
Саєнко 
Олена Миколаївна 

- начальник фінансового управління Краматорської міської 

ради 
   
Татьянко 
Андрій Вікторович 

- депутат Краматорської міської ради, голова постійної 

комісії з питань промисловості, транспорту та зв’язку, 

впровадження енергозберігаючих технологій, охорони 

навколишнього природного середовища, розвитку серед-
нього та малого бізнесу, побутового та торгового 

обслуговування Краматорської міської ради (за згодою) 
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Щербачук 
Яна Іванівна 

- заступник начальника юридичного відділу Краматорської 

міської ради 
 
 

 
Заступник міського голови                                                                   Сергій СМИРНОВ 
 
 
Начальник відділу споживчого ринку, 
підприємництва та регуляторної політики                                         Олена ТАРАСЕВИЧ 

 
 
 
 
 
 
 


