УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від „ __ ” ___________ 2017 року

№ ____

Про затвердження нового складу
координаційної ради з питань
розвитку підприємництва

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 7 п. «а» ст. 27
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку із
кадровими змінами виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити новий склад координаційної ради з питань розвитку
підприємництва згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 09 лютого 2016 року № 82 «Про
затвердження нового складу координаційної ради з питань розвитку
підприємництва».

Міський голова

Малиновська 36 13 35

А. Райкович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
«___» _______________ 2017
№ ______
СКЛАД
координаційної ради з питань розвитку підприємництва
Голова ради
Грабенко
Олександр
Володимирович

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови ради
Паливода
Андрій Анатолійович

-

начальник управління економіки

Секретар ради
Малиновська
Антоніна Борисівна

-

головний
спеціаліст
відділу
інвестиційної
діяльності
та
підприємництва управління економіки
Члени ради :

Бедзай
Сергій Андрійович

-

виконавчий
директор обласного
відділення Українського союзу
промисловців
і
підприємців
(за згодою)

Бойко
Сергій Вікторович

-

депутат Кіровоградської міської ради
(за згодою)

Василенко
Наталія Олександрівна

-

президент
підприємниць
( за згодою )

Карлюгіна
Наталія Миколаївна

-

начальник управління податків і зборів
з фізичних осіб
Кіровоградської
об'єднаної
Державної
податкової
інспекції
головного управління
Державної фіскальної служби у
Кіровоградській області (за згодою)

Асоціації
жінокм.
Кіровограда

2
голова постійної комісії з питань
діяльності ради, депутатської етики,
Регламенту міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення законності,
релігії, засобів масової інформації,
регуляторної
політики,
підприємництва,
інвестицій
та
зовнішньоекономічної
діяльності
( за згодою )

Линченко
Максим Дмитрович

-

Колесникович
Олена Вікторівна

-

головний
редактор
вісника
Кіровоградської
міської
ради
«Вечірня газета» ( за згодою )

Надутенко
Олена Валентинівна

-

голова спілки підприємств малого та
середнього
підприємництва
Кіровоградської
області
(за згодою )

Оніщенко
Наталія Аркадіївна

-

завідувач сектора
представництва
Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку
підприємництва у Кіровоградській
області (за згодою)

Самиляк
Тамара Сергіївна

-

голова
правління
організації
«Спілка
Кіровоградської
(за згодою )

Хриплива
Людмила Семенівна

-

голова Кіровоградської обласної
організації Всеукраїнської профспілки
працівників і підприємців торгівлі,
громадського харчування та послуг
(за згодою)

Шевченко
Антон Олександрович

-

начальник
адміністративних послуг

Шкурупій
Юлія Вікторівна

-

голова Кіровоградського обласного
осередку всеукраїнського об’єднання
малого
та
середнього
бізнесу
«Фортеця» (за згодою)

Начальник управління економіки

громадської
підприємців
області»

управління

А. Паливода

