КРИВОРВЬКА MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р1ШЕННЯ
09.01.2019

м. Кривий Pir

№ 39

Про внесения змт до складу
коMimeту з питань оргашзацп та
проведения в Micmi виставковоярмаркових 3axodie та затвердження його в ноет редакци

У зв’язку з кадровыми змшами, що вщбулися у виконком1 MicbKoi ради,
на шдприемствах i установах мюта; керуючись Законом Украдни «Про мдсцеве
самоврядування в Украли», виконком MicbKoi' ради eupimue:
1. Унести змши до складу ком1тету з питань оргашзацп та проведения в
Micri виставково-ярмаркових заход1в, створеного р1шенням виконкому MicbKoi
ради вщ 13.02.2013 №43 «Про проведения виставково-ярмаркових заход1в у
MicTi», та затвердити його в новш редакцй (додаеться).
2. Визнати такими, що втратили чиншсть, р1шення виконкому MicbKoi’
ради вщ 10.02.2016 №71 «Про днесення змш до складу ком1тету з питань
оргашзацй та проведения в MicTi виставково-ярмаркових заход1в», 3i зм1нами,
унесеними р1шеннями виконкому м1сько!' ради вщ 12.04.2017 №171, 14.02.2018
№64 «Про внесения змш до складу ком1тету з питань оргашзацп та проведения
в MicTi виставково-ярмаркових заход1в.

.Вижул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ршення виконкому MicbKoi ради
09.01.2019 №39
СКЛАД
KOMimemy з питань оргашзаци та
проведения в micmi виставково-ярмаркових захоЫв

Шаповалов
Геннадш Миколайович

- заступник мюысого голови, голова комггету

Рыжкова
1рина Олексивна

- начальник управлшня розвитку шдприемництва виконкому Кривор1зько1 мюькоУ ради,
заступник голови комп?ету

Авдющенко
Людмила Васшпвна

-

начальник В1дд1лу споживчого ринку управ
лшня розвитку шдприемництва виконкому
Кривор1зько1 MicbKoi ради, секретар ком1тету

Члени комшету:
Андрюшко
Андрш Костянтинович

- директор Державного пщприемства «Кривор1зький науково-виробничий центр стандартизацп, метрологи та сертифшацп» (за
згодою)

Баранова
Тетяна Васшпвна

-

Горбачова
Любов Микола1вна

директор Кривор1зького представництва Дн1пропетровсько1 торгово-промислово'1 палати
(за згодою)
заступник директора департаменту регулювання мю тобущ вно1 д1яльност1 та земельних
BiflHOCHH
ВИКОНКОМу КрИВ0р1зЬК01 MiCbKOl

ради
Гудим
Анатолш Георпйович

виконуючий обов’язки начальника Кривор1зького м1ського управлшня Головного
управлшня Держпродспоживслужби в Дшпропетровсьюй област1 (за згодою)

Касьяненко
Костянтин Володимирович

директор комунального шдприемства «1нститут розвитку м1ста Кривого Рогу» Кривоpi3bKOi MicbKoi ради

2

Лавренко
Свгглана Твашвна

директор департаменту у справах ciM’i', молоfli Т а С П О рту ВИКОНКОМу KpHBOpi3bK01 МЮЬК01

ради
Пщпалько
Тетяна АнатапнУвна

начальник управлшня економ1ки виконкому
Кривор1зько1 MicbKOi ради

Савенко
Нша Валеривна

начальник в1ддшу з питань захисту прав
споживач1в апарату м1ськоТ ради i виконкому

Стрига
Наталя ЕНктор1вна

начальник управлшня культури виконкому
Кривор1зько1 M icbKOi ради

Шабл1ян
Ольга Васшпвна

директор комунального шдприемства «Пар
ковка та реклама».

