
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

29.06.2010                       № 196 
 
 

Склад 
робочої групи з розроблення проекту Комплексної програми розвитку малого 

підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 роки 
 

Кальцев 
Володимир Федорович 

перший заступник голови 
облдержадміністрації, голова робочої групи 
 

Кругляк  
Світлана Вікторівна 

заступник начальника Головного управління 
- начальник управління регуляторної 
політики та підприємництва Головного 
управління економіки обласної державної 
адміністрації, заступник голови робочої 
групи  
 

Фосхєєва  
Алла Мінзагирівна 

заступник начальника відділу з питань 
регуляторної політики управління 
регуляторної політики та підприємництва 
Головного управління економіки 
облдержадміністрації, секретар робочої 
групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Білюшов  
Віктор Михайлович 

директор з фінансово-економічних питань 
ЗАТ «ЗапоріжАудит-консульт» (за згодою) 
 

Васильєв 
Роман Володимирович 

фахівець по зв’язках з державними органами 
товариства з обмеженою відповідальністю 
«Торговельний будинок «Мегаполіс» 
м. Запоріжжя, заступник голови 
регіональної ради підприємців з питань 
торгівлі у Запорізькій області (за згодою) 
 

Васюков  
Геннадій Геннадійович 

президент Асоціації підприємців за 
легальний ринок (за згодою) 
 

Говорков 
Валерій Вікторович 

голова постійної депутатської комісії з 
питань розвитку промисловості, 
підприємництва та бізнесу Мелітопольської 
міської ради, голова громадської організації 
«Іноваційнно -технологічний кластер 
«АгроБУМ» (за згодою) 
 

Гриценко 
Віталій Володимирович 
 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Запорізької 
міської ради (за згодою) 
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Жаботинський  
Руслан Леонідович 

депутат Запорізької обласної ради, 
заступник директора по зв’язках із 
громадськістю приватного підприємства 
«ВІП-ТУР» (за згодою) 
 

Лєх 
Ірина Іванівна 

голова спілки підприємців Хортицького 
району «Порада» (за згодою) 

Лисенко 
Віталій Юрійович 

член асоціації громадських організацій в 
Запорізькій області «Агенція регіонального 
розвитку «Пріоритет» (за згодою) 
 

Малий 
Володимир Миколайович 

генеральний директор Державної організації 
«Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області»  
(за згодою) 
 

Назаренко  
Володимир Володимирович 
 

голова правління Асоціації громадських 
організацій в Запорізькій області «Агенція 
регіонального розвитку «Пріоритет»  
(за згодою) 
 

Ольшанський  
Сергій Миколайович 
 

голова постійної комісії з питань 
регуляторної політики та підприємництва  
Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Півоваров  
Михайло Григорович 

професор Класичного приватного 
університету (за згодою) 
 

Пилипенко 
Анатолій Петрович 
 

віце-президент Запорізького обласного 
союзу промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал» (за згодою) 
 

Сиромятников  
Роман Михайлович 

голова Запорізької обласної молодіжної 
громадської організації «Союз молоді 
регіонів України» (за згодою) 
 

Устімов  
Геннадій Миколайович 

віце-президент Запорізької обласної 
молодіжної організації «Спілка новаторів та 
менеджерів проектів» (за згодою) 
 

Хоменко 
Наталія Петрівна 

голова Запорізької міської ради підприємців 
з питань податкової та митної політики  
(за згодою) 
 

Шамілов  
Володимир Іванович 
 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати (за згодою) 
 

 
 
 
Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації      С.В.Лимарчук 


