
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від  „  09 ”  лютого  2016 року                                                                             №  82 
 
 
                                                       
Про затвердження  нового складу 
координаційної ради з питань  
розвитку підприємництва 
 
 
       Відповідно до підпункту 7 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», у зв’язку із кадровими змінами виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
 1.Затвердити новий склад координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва згідно з додатком. 
 2.Затвердити Положення про координаційну раду з питань розвитку 
підприємництва, що додається. 
 3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 23 вересня 2014 року № 454 «Про 
затвердження нового складу координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва» та пункт 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 21 вересня 2005 року № 1218 «Про затвердження складу 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва». 
 
 
 
 Міський голова                                                                                А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малиновська 36 13 35 

 



                                                             
          Додаток  
                                                                     до рішення виконавчого комітету 
                                                                     Кіровоградської міської ради  
                                                                     «09»  лютого  2016 
                                                                     №  82 
 

С К Л А Д 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

 
Голова ради 

   
Грабенко 
Олександр 
Володимирович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності  виконавчих органів ради 

   
Заступник голови ради 

   
Осауленко  
Олена Олександрівна 

- 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)                                                                 

   
Василенко  
Наталія Олександрівна 

- президент Асоціації жінок-
підприємниць м. Кіровограда                   
( за згодою ) 
 

Демченко  
Михайло Іванович 

- 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 ) 
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Карлюгіна 
Наталія Миколаївна 

 
- 

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

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 громадської 
організації «Спілка підприємців 
Кіровоградської області»             
(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 управління 
адміністративних послуг   

   
   

 
 

Начальник управління економіки                                                                                     О.Осауленко 
 

 
 
 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«09» лютого 2016   

                                                                                 № 82 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

 
1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва ( далі - рада) 

є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної 
політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної 
політики. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського 
голови, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями ради є:  
координація роботи виконавчих органів міської ради у запровадженні 

єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва; 
обговорення законодавства, що стосується підприємницької діяльності, 

в тому числі розгляд регуляторних актів, підготовлених виконавчими 
органами Кіровоградської міської ради; 

розгляд інвестиційних проектів, які подаються на співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області;  

створення економічних, організаційно-господарських та інших умов 
для розвитку малого підприємництва; 

пошук компромісних механізмів і форм переходу до ринкової 
економіки; 

проведення роботи, спрямованої на становлення, розвиток і 
співробітництво малих і середніх підприємств, розширення сфери їх 
діяльності; 

участь у розробці та погодженні програми розвитку малого 
підприємництва та контроль за ходом її виконання; 
 сприяння подальшому розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
малих і середніх підприємств, надання їм можливостей встановлення ділових 
зв"язків з підприємствами і іноземними фірмами, створення умов для 
спільної виробничої діяльності; 
 визначення кращих підприємців для їх відзначення з нагоди 
професійних свят та Дня підприємця;  

створення умов для розвитку вітчизняного товаровиробника. 
4. Рада має право: 
утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, 

залучати до участі в них представників громадських організацій та наукових 
установ; 

вносити пропозиції при розробці та прийнятті рішень, розпоряджень, 
які регулюють підприємницьку діяльність на території міста; 
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одержувати в установленому порядку безоплатну інформацію, 

необхідну для її діяльності; 
заслуховувати на своїх засіданнях керівників підприємств, установ, 

організацій з питань, що належать до компетенції ради. 
5. Персональний склад ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради. Голова, заступник та члени ради 
беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

6. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться за 
необхідності, але не рідше одного разу на квартал. 

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менше як 
половина членів ради. Засідання ради проводить її голова або, за дорученням 
голови, його заступник. 

7. Рішення ради приймаються відкритим голосуванням більшістю 
голосів членів ради, присутніх на її засіданні. 

8. Рада встановлює постійні контакти із засобами масової інформації з 
метою висвітлення дій ради з проблем розвитку підприємництва та 
впровадження регуляторної політики. 

9. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює секретар ради. 
 
 
 

Начальник управління економіки                                                     О. Осауленко 
 
 
 
 

 
  


