
  
 
 
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від 16 травня 2018 року       №  310 

 

 м.Київ 

 

 

Про утворення організаційного комітету з  

підготовки та проведення Міжнародного  

форуму розвитку Київщини  

 

  

Відповідно до Закону України  „Про місцеві державні адміністрації” з 

метою сприяння залученню та ефективному використанню вітчизняних та 

іноземних інвестицій для забезпечення розвитку Київської області, презентації 

досягнень та інвестиційних пропозицій підприємств, установ та організацій 

регіону на внутрішньому і зовнішньому ринках, враховуючи рішення Київської 

обласної ради від  07.06.2016 № 141-05-VII „Про затвердження програми 

залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській 

областіˮ із змінами, внесеними рішенням Київської обласної ради від 

27.04.2018 № 424-21-VII: 

 

Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення 

Міжнародного форуму розвитку Київщини у складі згідно з додатком. 
 
 
 
 
Голова адміністрації      (підпис)                           О.Л. Горган 

 
 

 

 

 

                               

                                      

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Додаток  
 
до розпорядження голови  
адміністрації      
 

 від 16.05.2018  № 310 
 

 
 

СКЛАД 
 

організаційного комітету з підготовки та проведення  
Міжнародного форуму розвитку Київщини 

 
 
Горган  
Олександр Любомирович 
 

- голова Київської облдержадміністрації,  
голова оргкомітету 

Анісімов  
Андрій Євгенович 
 

- перший заступник голови Київської 
облдержадміністрації, перший заступник  
голови оргкомітету 
 

Денисенко  
Юрій Олександрович 
 

- заступник голови Київської 
облдержадміністрації, заступник голови 
оргкомітету 
 

Назаренко  
Дмитро Юрійович 
 

- заступник голови Київської 
облдержадміністрації, заступник голови 
оргкомітету 
 

Кучер  
В’ячеслав Анатолійович 
 

- заступник голови Київської 
облдержадміністрації, заступник голови 
оргкомітету 
 

Турчак  
Іван Миронович 
 

- заступник голови Київської 
облдержадміністрації, заступник голови 
оргкомітету 
 

Погребна  
Наталія Олегівна 
 

- виконуюча обов’язки директора департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації, секретар оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
 
Арешкович  
Алла  Олександрівна    

- директор департаменту охорони здоров’я 
Київської облдержадміністрації 
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продовження додатка 
 

Василевський  

Дмитро Георгійович 
 

- начальник управління з питань оборонної роботи 

та взаємодії з правоохоронними  органами 

Київської  облдержадміністрації 
 

Євстратов  

Олександр Павлович 

 

- начальник управління з питань внутрішньої 

політики Київської облдержадміністрації 

 

Єрко  

Галина Георгіївна 

 

- депутат Київської обласної ради (за згодою) 

 

Жуль  

Тетяна Григорівна 

 

- керівник апарату Київської облдержадміністрації 

 

Золін  

Сергій Олександрович 

 

- директор департаменту регіонального розвитку 

та житлово-комунального господарства 

Київської  облдержадміністрації 

 

Кармазін  

Сергій Вікторович 

 

- голова постійної комісії Київської обласної   

ради з питань соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, торгівлі, 

регуляторної, інноваційно-інвестиційної  

політики, зовнішньоекономічних зв’язків та 

фінансового забезпечення розвитку області  

(за згодою) 

 

Киреєва  

Вікторія Станіславівна 

 

- директор департаменту екології та природних 

ресурсів Київської облдержадміністрації 

 

Ликов  

Дмитро Ігорович 

 

- виконуючий обов’язки директора департаменту 

містобудування та архітектури Київської 

облдержадміністрації 

 

Любімов  

Олег Вікторович 

 

- директор Київського Центру розвитку  

місцевого самоврядування (за згодою) 

 

Остапченко  

Наталія Віталіївна 

 

- виконуюча обов’язки  директора департаменту 

фінансів Київської облдержадміністрації 

 

Подолянець  

Ігор Іванович 

 

 

 

- начальник управління культури, національностей 

та релігій Київської облдержадміністрації 
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продовження додатка 

 

Рогова  

Віра Борисівна 

 

- директор департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації 

 

Рябоконь  

Олександр Григорович 

- президент Київської обласної торгово-

промислової палати (за згодою) 

 

Стойко  

Олена Михайлівна 

 

- начальник управління організаційної роботи та 

взаємодії з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування Київської 

облдержадміністрації 

 

Цагареішвілі Георгій  - депутат Київської обласної ради (за згодою) 

 

Ценов  

Дмитро Миколайович 

 

- начальник Головного управління Національної 

поліції в Київській області 

 

Чапаєва  

Тетяна Володимирівна 

- виконуюча обов’язки начальника управління 

інформації та зв’язків із громадськістю Київської 

облдержадміністрації 

 

Чередніченко  

Юрій Анатолійович 

- начальник управління інфраструктури Київської 

облдержадміністрації 

 

Чижиков  

Геннадій  Дмитрович 

 

- президент Торгово-промислової палати України            

(за згодою)     

       

Шупик  

Сергій Миколайович 

- директор департаменту агропромислового 

розвитку Київської  облдержадміністрації 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                      (підпис)                         Т.Г. Жуль 

 

 




