КРИВ ОР13ЫСА МХСЬКА РАДА
' ВШ СОНАВЧЗШ КОМИТЕТ

РШ ЕННЯ
14.06.2017

м. Кривий Pir

ръ 272

BIpo внесения змт до складу
' MicbKOi координацшноъ ради з
питанъ роз витку тдприемництва та затвердження його в ноет
редакцй
3 метою забезпечення подальшого розвитку партнерства 1з суб’ектами
господарювання, координац!! дш, сврямованих на створення спрнятливнх
орган!зац1йних та економ!чних умов для. шдприемництва; ураховуючи кадров!
зм!ни; керуючись Законом Украши «Про м!сцеве самоврядування в УкраМ »,
виконком м!сько! ради вир!шив:
’
1. Унести зм!ни до складу м!сько! координацшно! ради з питанъ розвитку
шдггрйемництва, затвердженого р!шенням виконкому мюько! ради в1д
14.08.2013 №259, з! змшами, тазатвердити його в новш редакцй (додаеться).
2. Визнати такими, що втратили чиннють, р!шевня виконкому мюько!
ради в!д:
- 10.02.2016 №68 «Про функцюнування м!сько! координацшно! ради з
питанъ розвитку шдприемництва» (пункт 2);
10.08.2016 №332 «Про внесения'змш до складу мюько! координэдшно!
ради з питанъ розвитку шдприемництва»;
- 11.01.2017 № 17 «Про внесения змш до складу мюько! координащйно!
ради з питанъ розвитку шдприемництва».
-

Ю .Вткул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рпиення виконкому лйсъког ради
14. 06.2017 №272

Склад
MicbKo'i координацШноТради з питань
роз витку тдприемництва
Шаповалов
Геннадш Миколайович

- заступник мюького голови, голова мюькоТ
координацшноТ' ради

Арсеев
Юрш Миколайович

- директор товариства з обмеженою вщповщальшстю «КРИВОР1ЖСПЕЦРЕМТРАНС», голова
правлшня Кривор1зького репонального вщдь
лення УкраТнського союзу промисловщв i
пщприемщв, заступник голови мюькоТ координацшноТ ради (за згодою)

Рижкова
Трина Олекслхвна

- начальник управлшня розвитку тдприемництва
виконкому Кривор1зько1 MicbKoi’ ради, заступник
голови мюько'Т координацшноТ ради

Олешко
Наталя Олепвна

- головний спещалют вщдшу регуляторноТ
пол1тики управлшня розвитку тдприемництва
виконкому Кривор1зькоТ MicbKoi' ради, секретар
мюько'Т координацшноТ ради

Члени MicbKoi координацшног ради:
Бакальцев
- голова КриворТзькоТ оргатзацп Нацюнально!'
Володимир Миколайович
спиши архггектор1в УкраТни, ф!зична особапщприемець (за згодою)
Баранов
Олег Аркадшович -

- ф1зична особа-пщприемець (за згодою)

Бондар
Олег Серпйович

- голова Фонду шдтримки та захисту прав пщ
приемництва, малого та середнього б1знесу в
Укра'Тш, ф!зична особа-пщприемець (за згодою)
- ф!зична особа-пщприемець (за згодою)

Гулик
Олена BiKTopiBHa
Денисов
Олег Олександрович
Коврига
Серий Володимирович

- директор приватного пщприемства «ГАЛЕН»
(за згодою)
- засновник, заступник директора товариства з
обмеженою вщповщальшстю «НДП1 БУДТЕХЕКСПЕРТИЗА» (за згодою)
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Кучерук
Геннадш Дмитрович

- голова громадськоТ спиши «М1ЖНАРОДНА
Б13НЕС АСОЦ1АЦ1Я» (за згодою)

Лозицький
Олександр Павлович

- засновник товариства з обмеженою вщповщальшстю «ЮРИДИЧНА КОМПАН1Я «ЮСТ1НФОРМ» (за згодою)

Мельникова
Олена МиколаУвна

- сДзична особа-пщприемець (за згодою)

М1рошниченко
1рина МиколаУвна

- сДзична особа-пщприемець (за згодою)

Мукашева
Олена Болатовна

- начальник техшчного вщдшу управлшня швеетищйних -проекшв та шжишрингу публ1чного
акцюнерного товариства «ApceлopMiттaл Кривий Pir» (за згодою)

Назаренко
Михаил о Володимирович

- директор приватного шдприемства «КРИВБАСАКАДЕМ1НВЕСТ» (за згодою)

Омаров
Джанай Магомедович

- директор приватного пщприемства «ОД1УМПРЕСТИЖ» (за згодою)

Патрушева
Натал!я Володимир1вна

- голова Кривор1зькоУ мюькоУ профспшковоУ
оргашзащУ «СОЛ1ДАРН1СТБ», директор приват
ного пщприемства «Тея» (за згодою)

Ромашв
В!ктор!я Сав!вна

- начальник вщдшу з питань додержання
законодавства про працю, застрахованих oci6,
зайнятють, працевлаштування швалдав та з
питань дитячо 1 пращ у Кривор1зькому perioHi
Головного управлшня Держпращ у Дшпропетровськш обласН (за згодою)

Романовська
Натал!я Ьшпвна

- начальник управлшня з питань надання адмь
шетративних послуг виконкому мюькоУ ради

Талдонова
Алла Анатолнвна

- заступник начальника Кривор1зькоУ швденноУ
об’еднаноУ державноУ податковоУ шспекщУ
Головного управлшня ДФС у Дншропетровськш
облает! (за згодою)
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Темченко
Тетяна БориАвна

- член правлшня, голова рев1зшжо1 KOMicii'
Кривор1зького регюнального вщдшення Украшського союзу промисловщв i шдприемщв,
генеральний директор товариства з обмеженою
вщповщальшстю <<ВАТБРЛАЙН>> (за згодою)

Трофименко
Олена Олександр1вна

- директор товариства з обмеженою втдгтовтдальшстю «ДРУЖБА ЛЮКС» (за згодою)

Фшшш
Володймир Юхимович

- голова Кривор1зько1 м1сько! громадсько ‘1 оргашзацп «СШ ЛКА РОБ1ТНИК1В СФЕРИ ПОБУТУ
ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ» (за згодою)

Шаталов
Максим Миколайович

- засновник товариства з обмеженою вщповК
далы-пстю «ГРАНД» (за згодою)

Шматко
Натал1я Микола 1Вна

- представник шдприемницько '1 громадськоста (за
згодою)

Ямковий
Денис Анатолшович

- директор Кривор1зького представництва Дшпропетровсько '1 торгово-промислово 1 палати (за
згодою).

