
 1 

 

 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19.11.2013    .      № 669 

 

Про внесення змін до складу Координаційної 

ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до 

Указу Президента України від 15 липня 2000 року № 906/2000 «Про заходи щодо 

забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», у зв’язку з 

кадровими змінами: 

 

1. Унести зміни до складу Координаційної ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі-Координаційна рада), виклавши додаток 1 до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04 березня 2011 року 

№99 «Про створення Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» 

в новій редакції, що додається. 

 

2.  Організаційні питання роботи Координаційної ради покласти на відділ з питань 

промисловості, підприємництва та регуляторної політики. 

 

3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 

 

Голова                                                                                               С. Кравченко 
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Додаток 1 

до розпорядження  

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

від 04.03.2011 № 99 

(в редакції розпорядження  

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Від 19.11.2013 № 669 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

КРАВЧЕНКО 

Сергій Олексійович 

-голова Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, голова Координаційної ради 

 

ДЕЙНЕГА 

Ольга Петрівна 

-перший заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, заступник голови 

Координаційної ради 

 

КОРОТКІХ 

Ганна Анатоліївна 

-заступник Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови Координаційної ради 

 

ЛОБАЧ 

Григорій 

Володимирович 

-начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, секретар 

Координаційної ради 

 

БЕЙЛИК 

Вадим Борисович 

-начальник відділу контролю за благоустроєм району 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

ТОЛОЧКО 

Світлана Григорівна 

-начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

РАТУШНИЙ 

Анатолій Васильович 

 

-начальник юридичного відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

БОНДАРЕНКО 

Ігор Григорович 

 

-начальник Державної податкової інспекції в 

Дніпровському районі м. Києва (за згодою) 

КАРПЕНКО 

Євген Сергійович 

 

 

-начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району 

реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. 

Києві (за згодою) 
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ЛЯХ Директор Дніпровського районного 

Ганна Григорівна 

 

-директор Дніпровського районного центру зайнятості 

Київського міського центру зайнятості (за згодою) 

ЧАЙКА 

Віталій Миколайович 

 

-начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління МВС України в м. Києві (за згодою) 

ЦИМБАЛЮК Головний державний санітарний 

Наталія Іванівна 

-заступник начальника Дніпровського вiддiлу 

Деснянського міжрайонного управління Головного 

управління Держсанепідслужби у м. Києві (за згодою) 

 

ШИЛОХВОСТ 

Ігор Володимирович 

-начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління Державної служби надзвичайних 

ситуацій у м. Києві (за згодою) 

 

КРАВЧУК 

Валентина 

Миколаївна 

 

-голова правління ПрАТ «Юність» (за згодою) 

 

 

ЛИСАК 

Олександр 

Миколайович 

 

-голова ради підприємців Дніпровського району м. Києва 

(за згодою) 

 

 

НЕШТА 

Євген Валентинович 

 

-заступник голови правління ПрАТ «Дніпровський ринок» 

(за згодою) 

 

НІЧОГА 

Олексій Олексійович 

 

-фізична-особа-підприємець (за згодою) 

ОВРАМЕНКО 

Олена Вікторівна 

 

-директор ТОВ «Васильок ЛТД» (за згодою) 

 

ПОЛУТОВ 

Дмитро Ігорович 

 

-голова правління публічного акціонерного товариства 

«Універмаг «Дитячий світ» (за згодою) 

 

ПРИМА 

Ніна Іванівна 

 

-генеральний директор ТОВ «Фірма «Калина» (за згодою) 

 

РАЄНКО 

Володимир 

Миколайович 

 

-директор ТОВ «Крафт профіль» (за згодою) 

ХОМЕНКО 

Ніна Миколаївна 

 

-директор Лівобережного відділення Печерської філії ПАТ 

«Комерційний банк «Приватбанк» (за згодою) 

СВИЩУК 

Данило 

Олександрович 

 

-директор ТОВ «Дніпрянка» (за згодою) 
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СЕМЕНОВ 

Андрій 

Володимирович 

 

 

-перший віце-президент, генеральний директор 

Всеукраїнської громадської організації «Спілка 

кооператорів та підприємців України» (за згодою) 

ЧЕРЕВАНЬ 

Володимир Павлович 

-ректор Київського університету ринкових відносин 

(за згодою) 

ФІЛІМОНОВ 

Олександр 

Віталійович 

 

-фізична-особа-підприємець (за згодою) 

ШМАГОРА 

Олександр 

Анатолійович 

 

-директор ТОВ «Текс-Стиль» (за згодою) 

ЯКУБЧИК 

Люмила Михайлівна 

 

-керуючий філією-Дніпровським відділенням ВАТ 

«Державний ощадний банк України» (за згодою) 

 

 

 

В.о. керівника апарату                                                                            В.Муренко 

 


