МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
НАКАЗ
від 06.07.2020

№ 1280
Київ

Про внесення змін до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від
15.03.2013 № 248
У зв’язку з організаційними та кадровими змінами у Міністерстві розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідно до пункту 9
Положення

про

Міністерство

розвитку

економіки,

торгівлі

та

сільського

господарства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 20.08.2014 № 459 (із змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 15.03.2013 № 248 «Про утворення апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення
уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» такі зміни:
1) у Положенні про апеляційну комісію з розгляду скарг на рішення
уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, затвердженого цим наказом:
у пункті 7 слово «Посадовий» замінити словом «Персональний»;
у пункті 16 слова «департамент державної регуляторної політики та розвитку
підприємництва» замінити словами «департамент регуляторної політики та
підприємництва»;

3

у

пункті

17

слова

«адміністративно-господарський

департамент

Мінекономрозвитку» замінити словами «департамент фінансово-господарської
діяльності Мінекономіки».
у

тексті

Положення

слово

«Мінекономрозвитку»

замінити

словом

«Мінекономіки»;
2) додаток до наказу викласти у новій редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом
функціональних обов’язків.

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
3612

Ігор ПЕТРАШКО

4

Додаток до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
15.03.2013 № 248
(у редакції наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
від 06.07.2020 №1280

СКЛАД
апеляційної комісії з розгляду скарг на рішення уповноваженого органу про
необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності

1

РОМАНОВИЧ
Дмитро Олегович

–

заступник
Міністра
розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства, голова комісії

2

ПАЛАЗОВ
Олександр Віталійович

–

директор департаменту регуляторної
політики та підприємництва, заступник
голови комісії
Члени комісії:

1

БАЗАНОВА
Тетяна Василівна –

2

ГРИНЧУК
Тетяна Володимирівна

3

ЗАДОРОЖНИЙ
Олександр Вячеславович

–

–

заступник директора департаменту
правового забезпечення – начальник
управління правового забезпечення
регуляторної
політики,
розвитку
підприємництва
та
технічного
регулювання
начальник управління реформування
системи державного контролю та
захисту прав споживачів департаменту
регуляторної
політики
та
підприємництва

–

заступник
директора
директорату
промислової політики та стимулювання
розвитку регіонів

5

4

КРИЖАНОВСЬКИЙ
Микола Михайлович

–

директор департаменту
регулювання та метрології

5

КУЗЕМА
Марина Валеріївна

–

начальник
відділу
державної
регуляторної політики та забезпечення
дерегуляції управління забезпечення
розвитку підприємництва департаменту
регуляторної
політики
та
підприємництва

6

ЛІВИЙ
Іван Зіновійович

–

заступник директора департаменту
стратегічного
планування
та
макроекономічного прогнозування –
начальник
управління
фінансових
ринків

7

МАКСИМОВ
Олександр Анатолійович

–

директор
власності

департаменту

публічної

8

МАРОХА
Володимир Миколайович

–

директор
політики

департаменту

санкційної

9

ПРОКОПЕЦЬ
Валерій Юрійович

–

заступник директора департаменту
регуляторної
політики
та
підприємництва
–
начальник
управління
реформування
засобів
регулювання підприємництва

10 СТРІЛЕЦЬКИЙ
Іван Олексійович

–

начальник
відділу
корупційній діяльності

11 ШИМКО
Наталія Миколаївна

–

заступник директора департаменту
регуляторної
політики
та
підприємництва
–
начальник
управління
забезпечення
розвитку
підприємництва

12 БЛАЖКУН
Тетяна Дмитрівна

технічного

запобігання

– головний спеціаліст відділу державної
регуляторної політики та забезпечення
дерегуляції управління забезпечення
розвитку підприємництва департаменту
регуляторної
політики
та
підприємництва, секретар комісії
________________________________

