
Про затвердження складу міської координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва в новій редакції 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі Положення про міську координаційну раду з питань розвитку 

підприємництва, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 27.07.2018 № 346 (зі змінами), відповідно до розпорядження 

міського голови від 21.05.2021 № 944 к/тр «Про розподіл обов’язків між міським 

головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету 

міської ради» та з метою удосконалення роботи міської координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва: 

1. Затвердити склад міської координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва в новій редакції (додається). 

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 11.02.2021 № 21р «Про затвердження складу міської координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва». 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                    

Константинова О.О. 

Секретар міської ради Анатолій КУРТЄВ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
_____________ № _____ 

 

Склад 

міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

Константинов   

Олександр 

Олександрович  

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова міської 

координаційної ради; 

 

Кобзарюк  

Олександр 

Олександрович 

- депутат Запорізької міської ради, голова постійної 

комісії Запорізької міської ради з питань 

регуляторної політики, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, заступник голови міської 

координаційної ради (за згодою); 

 

Мила  

Наталя Анатоліївна 

- директор департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва Запорізької 

міської ради, заступник голови міської 

координаційної ради; 

 

Книш  

Анастасія Валеріївна 

- головний спеціаліст відділу розвитку 

підприємництва та моніторингу споживчого ринку 

департаменту надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради, 

секретар міської координаційної ради. 
 

Члени міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

 

Батракова  

Вардуї Фрунзіківна 

 

- директор ТЦ «Сіті Мол» (за згодою); 

 

Белюга 

Олександр 

Леонідович 

 

- 

 

 

фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

Боярчуков 

Артур Миколайович 

- директор департаменту інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради;  

 

Височина  

Вікторія 

Володимирівна 

 

 

- 

 

директор ТОВ «Гюрсой» (за згодою); 

 

Гладкий 
Дмитро Вікторович 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою);   



Гречуха  

Михайло Сергійович 

 

- директор ТОВ «ПК Котломонтаж» (за згодою); 

Добродій 

Дмитро Сергійович   

- фізична особа – підприємець, керівник мережі 

кафе (за згодою); 

 

Єременко 

Олена Вікторівна  

 

- голова правління ГО «Бізнес-Союз» «Порада» (за 

згодою); 

Коваль 

Марія Вікторівна 

 

- заступник начальника відділу планування та 

забудови міста департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради; 

 

Кравченко  

Марина 

Станіславівна 

 

- заступник начальника відділу інформаційно – 

аналітичної роботи, правового супроводження 

діяльності управління правової роботи ГУ ДПС у 

Запорізькій області (за згодою); 

 

Кравчун  

Олексій Степанович 

 

- віце – президент Запорізького обласного Союзу 

промисловців та підприємців (роботодавців) 

«Потенціал» (за згодою); 

 

Кривенко 

Лідія Олександрівна 

 

- голова міської спілки підприємців «Ніка» (за 

згодою);  

Куц  

Андрій Вячеславович 

 

- віце – президент Запорізької торгово – промислової 

палати (за згодою); 

 

Кучерявих  

Яна Георгіївна 

 

- фізична особа – підприємець, керівник кав’ярні 

«MY Coffee» (за згодою); 

 

Лєх 

Ірина Іванівна 

 

- заступник голови правління ГО «Купуй 

запорізьке» (за згодою); 

Мателега  

Володимир 

Володимирович 

 

- начальник Запорізького районного управління 

поліції ГУНП в Запорізькій області (за згодою); 

 

Наумов 

Геннадій Борисович 

 

- депутат Запорізької міської ради (за згодою); 

Ніколаєнко 

Олександр 

Олександрович 

- начальник Інспекції з благоустрою Запорізької 

міської ради; 

   



Нікулін 

Сергій Анатолійович 

  

- депутат Запорізької міської ради (за згодою); 

Новак  

Наталія 

Володимирівна  

 

- директор департаменту економічного розвитку 

Запорізької міської ради;  

Пучков 

Олексій 

Володимирович 

 

- директор УІ ТОВ «Урожай» (за згодою); 

Сімонова 

Катерина 

Олександрівна 

 

- заступник директора департаменту, начальник 

управління туризму департаменту культури і 

туризму Запорізької міської ради; 

 

Сколибог 

Юлія Олександрівна  

- начальник управління з питань земельних відносин 

Запорізької міської ради; 

 

Смирнов 

Максим Германович 

 

- директор Запорізького міського центру зайнятості 

(за згодою);  

 

Суркова  

Тетяна Валентинівна  

  

- заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради; 

 

Ткаченко  

Наталія Григорівна  

- регіональний директор мережі магазинів «Варус» 

ТОВ «Омега» (за згодою); 

 

Троценко  

Едуард Анатолійович 

 

- генеральний директор ТОВ «Інфоком ЛТД» (за 

згодою); 

 

Церетелі  

Лариса Григорівна 

- голова ГО «Центр медіації та екаунтінгу «Точка 

зору» (за згодою); 

 

Яковенко  

Леонід Олексійович 

- президент Гільдії підприємців Запорізької області 

(за згодою). 
 
 
Директор департаменту  
надання адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 
Запорізької міської ради 

                       Наталя МИЛА 

 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради                        Олександр ГОЛТВЕНКО 



 

 
 

 


