
ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI ДЕРЖАВНА
АДМIНIСТРАЦlЯ

розпоряд}ItЕння

/т, Di, ZOZOp,

Про внесення змiн до складу Itоорлинаuiйноi
ради з гIитань розвитку I\dалогQ та середнього
пiдприсмництва при головi,Щнiпровськоi partoHH9i
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Керуючись Законом Украiни кПро шriсцевi державнi адмriнiстрацii>, вiдповiдно
до Указу Президента Украiни вiд 15 липня 2000 року Ns 906/2000 кПро заходи щодо
забезпечення пiдтримки та дальшого розвитку пiдприемницькоi дiяльностi>, рiшення
КиiЪоькоi rvriськоi ради вiд 12 листопада 2019 року Ns59/7632 кПро затвердження
КомгtлексноI киiЪськоi MicbKoi цiльовоi tIрQграми сприяння розвитку
пiдприсмництва, промисловостi та споживчого ринку на 2019-2022 роки) та у зв'язку
з кадровими змiнами:

1. Внести змiни дQ складу IGорлинаuiйноi ради з питань розвитку мапого
та середнього пiдприсмництва при головi ffнiпровськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням голови .,ЩнiпровськоТ

районноi в MicTi Itиевi державноi адмiнiстрацiТ вiд 4 березня 2011 року Nч 99 <Про
створення Коорлинацiйноi ради з питань развитку маJIого та середнього
пiдгrрисмництва при головi ,ЩнiпровськоТ районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii>, виклавши його в новiй редакцii, IцQ додаеться.

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

Щнiпровсъкоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраuii вiд 11 квiтня 2020 року
Ns 246 <Про внесення змiн до складу КоорлинацiйноI з питань розвитку мапого та
середнього пiдприсмництва цри головi flнiпровськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii>.

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього

розпорядженнJI на офiцiйному субвеб-сайтi [нiпровськоТ районноТ в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацiI.

з€Lлишаю за собою.

Iгор ЩЕРБАК
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
{нiпровськоi районноi в MicTi Киевi

КООРДИНацiйноi р,адиз питань ry.J*#*"- та середнього пiдприемництвапри голОвi ЩнiпрОвськоi районноТ в MicTi Кисвi лЁр*uuпоi чдмi"iстрацii

Голова Координацiйноi
ради:
щЕрБАк
Iгор Михайлович

Заступник голови
Координацiйноi ради:
ЗАГОРОЛIЯ
Алла BiKTopiBHa

Секретар
КоординацiйноТ ради:
лоБАч
Григорiй
Володимирович

Члени КоординацiйноТ
ради:
БурлlI
олександр Юрiйович

д4итрЕнко
Олег Петрович

IBAHIIEHKO
Володимир
в'ячеславович

- голова Щнiпровськоi районноi в MicTi Киеl
державноi адмiнiстрацiТ

- начаJIьник вiддiлу з питань промисловостiпiдприемництва та регуляторнот полiтикl
!нiпровськоi районноi ; MlcTi K"url o.o*ur"oадмiнiстрацii

- фiзична особа-пiдприемець (за згодою)

- заступник начальника вiддiлу превенцii
щнiпровського управлiння полiцiт Головного
управлiння НацiональноТ полiцii у MicTi Киевi,
майор полiцii (за згодою)

_ директор приватного пiдприсмства <райдуга> (зазгодою)

адмiнiстрацiТ
.03.201 1 м 99

розпорядження голови
районноi в MicTi Киевj

rоi адмiнiстрашii, еf ' 
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КАРIIЕНКО
евген Сергiйович

кривоБок
Михайло
Олександрович

лЕБIлtо
Олена Володимирiвна

лrж
Ганна Григорiвна

МАЛЬЧЕВСЬКИIZ
Микита Iгорович

мЕнжЕрЕс
Тетяна
михайлiвна

мIтюк
Сергiй Олександрович

моргун
Щмитро Васильович

нЕштА
евген Валентинович

нIчогА
олексiй олексiйович

ОВРАМЕНКО
Олена BiKTopiBHa

начаJIьник вiддiлу з питань державноi peccTpal
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемL
!нiпровськоТ районноТ в MicTi Кисвi лержавн
адмiнiстрацiТ

керуючий територiально вiдокремлено
безбалансового вiддiлення J\b 100261020 iопоr"о
управлiннrl по MicTy Киеву та Киiъськiй областi
АТ <Ощадбанк> (за згодою)

нач€Lльник !ержавноТ податковоi iнспекцii
Щнiпровському районi Головного управлiнl
,Щержавноi податковоi служби у м. Кисвi (:
згодою)

директор !нiпровськоi районноi фiлiт Киiвськот
мlського центру зайнятостi (за згодою)

_ представник ПрАТ <Щитячий cBiT Киiв> (за згодою

- нач€UIьник !еснянського мiжрайонного вiддiл
лабораторних дослiдженъ державноТ установ.кКиiЪський мiський лабораторний центр МО:
Украiнп (за згодою)

- гоJIова KoMiTeTy промисловостi, розвитк,пiдприемництва, екологii', благоустрою та'о"оро",
навколишнього середовища ГромадськоТ ради прI
ЩнiпровськiЙ районнiй В MicTi Киевi лЪржавнii
адмiнiстрацii (за згодою)

- директор ТОВ <Ефект Маркетинг> (за згодою)

- заступник голови правлiння ПрАТ кЩнiпровський
ринок) (за згодою)

- фiзична особа-пiдприемецъ (за згодою)

- депутат Киiвськот Micbkoi ради, секретар постiйноi
KoMiciI КиТвради з питань торгiвлi, пiлпр"urництва
та регуляторноТ полiтики (за згодою)



ромАнЕцъ
Олександр Васильович

свищук

Григорiй ЛОБАЧ

Андрiй Олександрович

сЕргIЙаryк
Сергiй Анатолiйович

ХВАЛИГIНА
ольга Миколаiвна

шилохвост
Iгор Володимирович

Начальник вiддiлу з питань
промисловостi, пiдприемництва
та регуляторноi полiтики

начальник вiддiлу з питань благоустрою
контролю за охороною природного середовиl
,,Щнiпровськоi районноi В MicTi Киевi л.р*чr,
адмiнiстрацii

заступник голови |ромадсъкоi органiзацiТ <KoMiT
пiдприемцiв Киева> (за згодою)

нач€LльниК вiддiлУ торгiвлi та споживчого ринI
!нiпровськоТ районноТ в MicTi Киевi лержавн
адмiнiстрацii

представник громадськоi органiзацii <лiга розвитl
науки) (за згодою)

начальник Щнiпровського районного управлiннГоловного управлiння Щержавноi служОи
надзвичайних ситуацiй УкраТни у м. Кисвi
(за згодою)


