
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 11 листопада 2022 року                      м. Біла Церква                                                 № 744 

 

Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської 

ради, відповідно до статей 17, 18, 27-30, 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 3, 11 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», з метою залучення суб'єктів підприємницької 

діяльності до участі у формуванні регіональної політики у сфері підприємництва, посилення 

ролі малого і середнього підприємництва у процесах економічного зростання та в зв’язку з 

кадровими змінами у структурних підрозділах, виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Затвердити Положення про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (згідно з додатком 1). 

2. Затвердити склад координаційної ради з питань розвитку підприємництва при 

виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (згідно з додатком 2). 

3. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з 

питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради», 

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 січня 2021 року № 56 

«Про затвердження у новій редакції додатку 2 до рішення виконавчого комітету міської ради 

від 09 серпня 2016 року № 337 «Про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради».  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                    Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 11 листопада 2022 року № 744 

 

Положення 

про координаційну раду з питань розвитку підприємництва 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 

1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради (далі – Координаційна рада) є дорадчо-консультативним 

органом, що сприяє реалізації державної та регіональної політики у сфері розвитку 

підприємництва та реалізації регуляторної політики. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до 

Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Білоцерківської 

міської ради, рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, а також цим 

Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

- координація роботи структурних підрозділів виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради та громадських організацій підприємців у запровадженні єдиної державної 

регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки підприємництва в 

Білоцерківській міській територіальній громаді; 

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у зазначених 

сферах; 

- участь представників Координаційної ради у розгляді питань створення сприятливого 

середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в 

Білоцерківській міській територіальній громаді; 

- обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають 

у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання; 

- розгляд проектів міських програм розвитку малого і середнього підприємництва та 

аналіз ходу виконання їх заходів; 

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-

корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів 

вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн. 
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань має право: 

- утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в 

них представників структурних підрозділів виконавчого органу Білоцерківської міської ради, 

наукових установ та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками); 

- одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та матеріали, необхідні 

для її діяльності, в порядку, передбаченому законодавством; 

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, підприємств, установ і організацій з 

питань, що належать до компетенції Координаційної ради. 

5. Координаційну раду очолює міський голова. Голова Координаційної ради має 

заступника. 

6. До складу Координаційної ради на паритетних засадах входять представники 

громадських об'єднань підприємців, громадські діячі, з одного боку, та представники 

Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, а також уповноважена особа 

Головного управління ДПС у Київській області за згодою, з іншого. 

Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради. 
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Голова, його заступники та члени Координаційної ради беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

7. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює комунальне 

підприємство Білоцерківської міської ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви». 

8. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. Засідання 

Координаційної ради проводяться щоквартально відповідно до плану.  

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутня, не менш, як 

половина членів Координаційної ради. 

Засіданням Координаційної ради керує її голова або за дорученням голови заступник. 

9. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів членів Координаційної ради, присутніх на її засіданні. 

10. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції є рекомендаційними 

для розгляду і врахування в роботі виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради, його 

структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями. 

11. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової 

інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 

 

 
Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                               Анна ОЛІЙНИК 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради  

від 11 листопада 2022 року № 744 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва  

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради 

 

Дикий 

Геннадій Анатолійович 

- голова координаційної ради,  міський голова  

Новогребельська 

Інна Володимирівна 

- заступник голови координаційної ради, перший заступник 

міського голови 

Развадовська 

Ганна Вікторівна 

-  секретар координаційної ради, завідувач сектору залучення 

інвестицій та супроводження інвестиційних проектів відділу з 

питань розвитку підприємництва та інвестицій управління 

економіки міської ради  

 

Члени координаційної ради: 

 

Габріадзе 

Валерій Зурабієвич 

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

Голотюк 

Тетяна Анатоліївна 

- депутат міської ради (за згодою) 

Долід  

Станіслав Васильович 

- депутат міської ради (за згодою) 

Капінус 

Людмила Олександрівна 

- начальник управління адміністративних послуг  міської ради 

Карпухно 

Олександр Юрійович 

-  фізична особа-підприємець (за згодою) 

Костюченко  

Руслан Анатолійович 

 

-  член виконавчого комітету міської ради (за згодою) 

Котушенко  

Микола Анатолійович 

-  член виконавчого комітету міської ради (за згодою) 

Кудлай  

Дмитро Іванович 

- директор Товариства з додатковою відповідальністю  

«Терезине» (за згодою) 

Морський  

Василь Петрович 

- заступник міського голови 

Орел 

Юлія Миколаївна 

- заступник начальника управління - начальник відділу 

економічного розвитку управління економіки міської ради 

Прилуцький 

Олександр Вікторович 

- директор комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» 

Руденко 

Роман Анатолійович 

- фізична особа-підприємець (за згодою) 



2                                       Продовження додатка 2 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради                                Анна ОЛІЙНИК     

Тюхта 

Людмила Миколаївна 

- директор Білоцерківського виробничого підприємства «Весна» 

УТОГ (за згодою) 

Фастівська  

Олена Олегівна  

-  депутат міської ради (за згодою) 

Філіцька  

Наталія Павлівна 

- заступник директора Білоцерківського міськрайонного центру 

зайнятості (за згодою) 

Шаповал 

Олена Миколаївна 

- начальник відділу з питань розвитку підприємництва та 

інвестицій управління економіки міської  ради 

Шишковська 

Вікторія Петрівна 

- директор Білоцерківського Агентства з розвитку 

підприємництва (за згодою) 

Якушев 

Едуард Федорович 

- перший віце-президент Київської обласної торгово- 

промислової палати (за згодою) 
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