КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.11.2013

м. Кривий Ріг

№252-р

Про внесення змін до складів
робочих груп та затвердження
їх у новій редакції
У зв’язку з кадровими змінами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
1.Унести зміни та затвердити в новій редакції склади:
1.1 міської робочої групи з питань функціонування об’єктів бізнесу,
створеної розпорядженням міського голови від 22.09.2008 №491-р, зі змінами
(додається);
1.2 міської робочої групи з питань обігу алкогольних напоїв і тютюнових
виробів, створеної розпорядженням міського голови від 07.10.2010 №217-р, зі
змінами (додається);
1.3 робочої групи з питань розробки Концепції функціонування міського
бізнес-інкубатора, створеної розпорядженням міського голови від 22.02.2012
№48-р, зі змінами (додається);
1.4 робочої групи з питань впровадження та функціонування віртуального
бізнес-інкубатора, створеної розпорядженням міського голови від 08.08.2012
№182-р, зі змінами (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського
голови від 19.10.2012 №245-р «Про затвердження в новому складі міських
робочих груп з питань функціонування об’єктів бізнесу та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів», від 25.01.2013 №28-р «Про внесення змін до
складу дорадчих органів» (підпункти 1.1 – 1.3) та 27.03.2013 №81-р «Про внесення змін до складів робочих груп» (підпункти 1.1 – 1.3).

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
13.11.2013 №252-р
Склад
міської робочої групи з питань функціонування об'єктів бізнесу
Світличний
Олександр Вікторович

- заступник міського голови, голова робочої
групи

Рижкова
Ірина Олексіївна

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, заступник
голови робочої групи

Борисенко
Майя Леонідівна

- головний спеціаліст відділу організації підприємництва управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, секретар
міської робочої групи
Члени міської робочої групи:

Агафонов
Валерій Вікторович

- начальник Криворізького міського управління Головного
управління
державної
служби з надзвичайних ситуацій України у
Дніпропетровській області (за згодою)

Андрюшко
Андрій Костянтинович

- директор Державного підприємства «Кривбасстандартметрологія» (за згодою)

Барабаш
Валерій Михайлович

- начальник Криворізького міського управління Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області (за
згодою)

Білоненко
Людмила Анатоліївна

- начальник управління статистики у м. Кривому Розі (за згодою)

Благун
Інеса Михайлівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення виконкому міської ради

Бризецький
Олександр Федорович

- начальник управління земельних ресурсів
виконкому міської ради

Вознюк
Ігор Богданович

- начальник Криворізького міського центру
зайнятості (за згодою)

Ганненко
Олександр Олександрович

- начальник Криворізької центральної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (за згодою)

Гнатовський
Петро Петрович

- начальник управління містобудування і
архітектури виконкому міської ради

Гончар
Олег Леонідович

- начальник Криворізької північної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управлення Міндоходів у Дніпропетровській області (за згодою)

Думяк
Олена Вікторівна

- начальник Криворізької міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(за згодою)

Касимова
Наталія Олександрівна

- начальник управління
виконкому міської ради

Катриченко
Олександр Володимирович

- начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Коваленко
Іван Іванович

- голова комітету з фізичної культури і спорту
виконкому міської ради

Лідер
Вячеслав Вікторович

- начальник Криворізької південної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (за згодою)

Осадчий
Олександр Миколайович

- начальник управління капітального будівництва виконкому міської ради

Паламарчук
Леонід Михайлович

- заступник начальника територіальної державної інспекції України з питань праці –
заступник головного державного інспектора
з питань праці Дніпропетровської області (за
згодою)

Підпалько
Тетяна Анатоліївна

- начальник управління економіки виконкому міської ради

освіти

і

науки

Растєгаєва
Тетяна Олександрівна

- заступник начальника управління комунальної власності міста виконкому міської
ради

Рожко
Олена Василівна

- начальник фінансового управління виконкому міської ради

Романовська
Наталія Іллівна

- начальник відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради

Савенко
Ніна Валеріївна

- начальник відділу з питань захисту прав
споживачів апарату міської ради і виконкому

Світловський
Олександр Арсентійович

- начальник управління
виконкому міської ради

Сиротюк
Сергій Васильович

- начальник відділу транспорту і зв'язку виконкому міської ради

Сітанська
Лариса Дмитрівна

- начальник управління Пенсійного фонду
України в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу – координатор роботи управлінь
Пенсійного фонду по Криворізькому регіону
(за згодою)

Стрига
Наталя Вікторівна

- заступник начальника управління культури і туризму виконкому міської ради – начальник відділу культурно-масової та просвітницької роботи

Торгало
Дмитро Володимирович

- начальник відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Криворізького
міського управління Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в
Дніпропетровській області (за згодою)

Керуюча справами виконкому

охорони

О.Шовгеля

здоров'я

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
13.11.2013 №252-р
Склад міської робочої групи
з питань обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів
Світличний
Олександр Вікторович

- заступник міського голови, голова робочої
групи

Рижкова
Ірина Олексіївна

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, заступник
голови робочої групи

Борисенко
Майя Леонідівна

- головний спеціаліст відділу організації підприємництва управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, секретар
міської робочої групи
Члени міської робочої групи:

Барабаш
Валерій Михайлович

- начальник Криворізького міського управління Головного управління Держсанепідслужби
у Дніпропетровській області (за згодою)

Верповський
Микола Володимирович

- начальник відділу громадської безпеки Криворізького міського управління Головного
управління Міністерства внутрішніх справ
України в Дніпропетровській області (за
згодою)

Горін
Михайло Юрійович

- завідувач сектору контролю за обігом та
оподаткуванням підакцизних товарів Криворізької південної об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (за
згодою)

Діхтяр
Юрій Савович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату
міської ради і виконкому

Касимова
Наталія Олександрівна

- начальник управління освіти і науки виконкому міської ради

Красовський
Михайло Вікторович

- начальник відділу з питань захисту прав споживачів та ринкового нагляду у Криворізькому регіоні Держспоживінспекції у Дніпропетровській області (за згодою)

Лавренко
Світлана Іванівна

- голова комітету у справах сім’ї і молоді
виконкому міської ради

Лук’яненко
Діана Григорівна

- начальник відділення кримінальної міліції у
справах дітей Криворізького міського управління Головного управління Міністерства
внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою)

Могильний
Сергій Миколайович

- завідувач сектору протидії незаконному обігу
підакцизних товарів головного оперативного
відділу Криворізької південної об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (за згодою)

Савенко
Ніна Валеріївна

- начальник відділу з питань захисту прав
споживачів апарату міської ради і виконкому

Світловський
Олександр Арсентійович

- начальник управління
виконкому міської ради

Хоружева
Лариса Миколаївна

- начальник служби у справах дітей виконкому міської ради.

Керуюча справами виконкому

охорони

О.Шовгеля

здоров'я

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
13.11.2013 №252-р
СКЛАД
робочої групи з питань впровадження та функціонування
віртуального бізнес-інкубатора
Світличний
Олександр Вікторович

- заступник міського голови, голова робочої
групи

Рижкова
Ірина Олексіївна

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, заступник
голови робочої групи

Підвальна
Людмила Павлівна

- начальник відділу стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату
міської ради і виконкому, заступник голови
робочої групи

Павловська
Людмила Григорівна

- головний спеціаліст відділу регуляторної
політики управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, секретар
робочої групи
Члени робочої групи:

Агафонов
Валерій Вікторович

- начальник Криворізького міського управління Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області (за згодою)

Андрощук
Ольга Прокопівна

- начальник Криворізького відділу контролю та
державного нагляду територіального управління з контролю за будівництвом об'єктів,
якістю будівельних матеріалів та державного
ринкового нагляду Правобережжя інспекції
ДАБК у Дніпропетровській області (за згодою)

Барабаш
Валерій Михайлович

- начальник Криворізького міського управління Головного управління Держсанепідслужби
у Дніпропетровській області (за згодою)

Бризецький
Олександр Федорович

- начальник управління земельних ресурсів
виконкому міської ради

Ганненко
Олександр Олександрович

- начальник Криворізької центральної об’єднаної державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (за згодою)

Гнатовський
Петро Петрович

- начальник управління містобудування і архітектури виконкому міської ради

Гончар
Олег Леонідович

- начальник Криворізької північної об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (за згодою)

Діхтяр
Юрій Савович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату
міської ради і виконкому

Касимова
Наталія Олександрівна

- начальник управління освіти і науки виконкому міської ради

Катриченко
Олександр Володимирович

- начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради

Корольов
Костянтин Валерійович

- начальник Криворізького гірничопромислового територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду (за
згодою)

Кулігіна
Дарія Вікторівна

- начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
реєстраційної служби Криворізького міського
управління юстиції (за згодою)

Лідер
Вячеслав Вікторович

- начальник Криворізької південної об’єднаної
державної податкової інспекції Головного
управління Міндоходів у Дніпропетровській
області (за згодою)

Нагорний
Андрій Ігорович

- директор комунального підприємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради

Охотнікова
Світлана Андріївна

- начальник управління екології виконкому
міської ради

Підпалько
Тетяна Анатоліївна

- начальник управління економіки виконкому
міської ради

Романовська
Наталія Іллівна

- начальник відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради

Світловський
Олександр Арсентійович

- начальник управління охорони здоров'я виконкому міської ради

Стороженко
Лідія Миколаївна

- генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю “НОВА-КОМ” (за згодою)

Чувпило
Вадим Вікторович

- начальника управління Держземагенства у
Криворізькому районі Дніпропетровської
області (за згодою).

Ямковий
Денис Анатолійович

- директор Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати
(за згодою)

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
13.11.2013 №252-р
СКЛАД
робочої групи з питань розробки Концепції функціонування
міського бізнес-інкубатора
Світличний
Олександр Вікторович

- заступник міського голови, голова робочої групи

Рижкова
Ірина Олексіївна

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради,
заступник голови робочої групи

Вірко
Тетяна Петрівна

- начальник відділу регуляторної політики
управління розвитку підприємництва
виконкому міської ради, секретар робочої
групи
Професійні експерти:

Ступнік
Микола Іванович

- виконуючий обов’язки ректора Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»,
кандидат технічних наук, професор (за
згодою)

Турило
Анатолій Михайлович

- виконуючий обов’язки директора Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»,
член експертної комісії з питань підготовки проектів регуляторних актів у
виконкомі Криворізької міської ради (за
згодою)
Члени робочої групи:

Арсєєв
Юрій Миколайович

- депутат міської ради, директор товариства з обмеженою відповідальністю
«КРИВОРІЖСПЕЦРЕМТРАНС», голова
правління Криворізького регіонального
відділення Українського союзу промисловців і підприємців, заступник голови
міської (галузевої) ради з питань розвитку
підприємництва (за згодою)

Благун
Інеса Михайлівна

- начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому
міської ради

Боровик
Тетяна Анатоліївна

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР», голова міської галузевої ради підприємців з питань архітектури, проектування, дизайну міського
середовища та реклами (за згодою)

Босняк
Микола Григорович

- директор Криворізької філії приватного
акціонерного товариства «Акціонерна
страхова компанія «ІНГО Україна»,
голова міської галузевої ради підприємців з питань страхування, фінансового
посередництва, операцій біржових та з
нерухомим майном (за згодою)

Бугаєвський
Сергій Олександрович

- фізична особа-підприємець, голова міської галузевої ради підприємців з питань
торгівлі та ресторанного господарства (за
згодою)

Денисов
Олег Олександрович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛЕН», голова міської
галузевої ради підприємців з питань
охорони здоров’я (за згодою)

Івасик
Тетяна Романівна

- директор юридичної компанії товариства з обмеженою відповідальністю
«ФОРТЕС-КР»

Корєєва
Ольга Михайлівна

- виконавчий директор приватного навчального закладу «Інститут ділового
адміністрування», голова міської галузевої ради підприємців з питань освіти,
науки та інноваційної діяльності (за
згодою)

Кузьмин
Сергій Олександрович

- фізична особа-підприємець, голова міської галузевої ради підприємців з питань
енергозбереження (за згодою)

Лапшин
Леонід Іванович

- фізична особа-підприємець, голова галузевої ради підприємців з питань виробництва продуктів харчування, діяльності
ринків (за згодою)

Лозицький
Олександр Павлович

- засновник товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ЮСТІНФОРМ», голова громадської
організації «СПІЛКА ЮРИСТІВ МІСТА
КРИВОГО РОГУ», голова міської галузевої ради підприємців з правових питань
та судово-експертної діяльності (за згодою)

Мельникова
Олена Миколаївна

- фізична особа-підприємець, голова галузевої ради підприємців з питань діяльності у сфері культури, спорту, організації подорожувань, відпочинку та розваг
(за згодою)

Михлик
Віталій Олексійович

- голова Криворізького молодіжного виконкому (за згодою)

Омаров
Джанай Магомедович

- директор
приватного
підприємства
«ОДІУМ-ПРЕСТИЖ» (за згодою)

Патрін
Сергій Анатолійович

- директор
приватного
підприємства
«ДОМТЕХСЕРВІС», голова міської галузевої ради підприємців з питань діяльності готелів, надання індивідуальних
послуг (за згодою)

Ткаченко
Григорій Іванович

- генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ», голова міської галузевої ради підприємців з питань промисловості та будівництва (за згодою).

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

