
Біографічна довідка делегованого представника ІГС
для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської ради 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Вєтров Валерій Евгенійович
Працює Керуючий партнер «\/огопіп 

РазНіоп»
Громадянство Україна

Число, місяць і рік народження

Місце народження м. Миколаїв
Освіта 1979-1983р.р. Миколаївський 

будівельний технікум, факультет 
промислового та цивільного 
будівництва, спеціальність технік- 
будівельник;
1983-1989р.р. Миколаївський 
Суднобудівельний інститут ім. 
С.О.Макарова, факультет судові 
силові установки, спеціальність 
інженер-механік;
1994-1997р.р. Правовий коледж, 
факультет правоведення, 
спеціальність юрист;
1997-1999р.р. Одеський філіал 
Української Академії державного 
управління при Президенті України, 
спеціальність державне 
управління, кваліфікація-магістр 
державного управління.
Стажування та вивчення досвіду у 
США, Великобрітанії, Чехії, Румунії, 
Г рузії.

Науковий ступінь, вчене звання
(за наявності)

Володіння мовами Державна
українська,російська,англійська 
зі словником

Нагороди, почесні звання
(за наявності)

Грамоти та подячні листи Кабінету 
міністрів
України, Держпідприємництва 
України,Державної регуляторної 
служби України,Миколаївської 
міської ради

Досвід роботи у виборних 
органах

4 роки депутат Миколаївської 
міської ради 1994-1998р

Трудова діяльність (дата 
займаної посади: з ...до  ...)

1989- 1990р.р. помічник майстра 5 
цеху суднобудівельного заводу 
ім.”61 Комунара
1990- 1994р.р. начальник відділу 
промислово-економічних зв’язків 
Миколаївського міськвиконкому; 
1994-1998р.р. начальник 
реєстраційно-ліцензійної палати 
Миколаївського міськвиконкому,



заступник голови постійної 
депутатської комісії по економічній 
політиці та розвитку 
підприємництва Миколаївської 
міської ради;
1998-2000р.р. голова 
представництва “Ліцензійної 
Палати України" у Миколаївській 
області;
2000-201 Ор.р. голова 
представництва
Держкомпідприємництва України у 
Миколаївській області;
2010-2011р.р. заступник 
начальника відділу представництва 
Держпідприємництва у АР Крим, 
Миколаївській, Одеській, 
Херсонській областях;
2012р. заступник голови го 
“Миколаївська громадська рада", 
координатор регіональньїх 
експертних груп громадянської 
ради при Держпідприємництва; 
з 2013-засновник компанії “\/огопіп 
РавНіоп”
з 2015 р.у складі громадської ради 
при Державній регуляторній службі 
України.

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц і я
Членство в ІГС ГО «Спілка підприємців 

Миколаївщини» з 2013 року

Особисті досягнення Ініціатор:
1999 рік -  у створенні системи 
органів державної реєстрації в 
Україні;( в результаті участі у 2003 
році був прийнятий Закон України 
“Про державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб- 
підприємців);
2002 рік - у організації видачі 
дозвільних документів по принципу 
“єдиного вікна”, ( в результаті участі 
у 2005 році був прийнятий Закон 
України “Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності”); 
2009 рік - створення системи 
галузевих рад підприємців при 
місцевих органах влади,( в 
результаті участі у 2009 році було 
прийнято постанову КМУ від 
21.05.2009 року № 518 “Про 
створення місцевих та 
регіональних галузевих рад 
підприємців"),
позбавлення права комунальних 
підприємств регулювати ринок 
зовнішньої реклами в Україні, (в 
результаті участі у 2009 році була



прийнята постанова КМУ від 
09.09.09 року № 968 "Про внесення 
змін у Типові правила розміщення 
зовнішньої реклами);
2013 рік - концепції надання 
правових механізмів впливу 
громадським об’єднанням бізнесу.
2014 рік-проекту змін щодо участі 
представників громадськості 
у конкурсних комісіях та публічної 
звітності посадових осіб органів 
виконавчої влади у Законі “Про 
державну службу’’.
2016 рік- проекту Закону України 
“Про громадський контроль".
2018 рік-рішення від 26:10.2016 № 
935 Миколаївської міської ради що 
передбачає створення 
громадських рад при виконавчих 
органах ради, участь у апаратних 
нарадах для посилення «прозорих 
відносин» між органами влади та 
населенням та протидії корупції.
2019 рік- прийняття рішення 
Миколаївської міської ради від 
20.12.2019 «Про затвердження 
концепції розвитку річок та 
маломірного судоплавства у місті 
Миколаєві»
2020 рік - підготовка проектів 
розпоряджень Миколаївської 
облдержадміністрації «Про заходи 
з мінімізації негативних наслідків 
для бізнесу у період проведення 
карантину у районах та містах 
Миколаївської області». «Про 
організацію проведення 
дерегуляції господарської 
діяльності у районах та містах 
Миколаївської області». «Щодо 
впровадження антикорупційних 
заходів у містах та районах 
Миколаївської області»

Контактна інформація ІГС та
делегованої особи



Можливі напрями роботи у Регулювання підприємницької
громадській раді діяльності, дерегуляція,

антикорупційна діяльність



Ініціативній групі з формування складу
експертно-громадської ради

виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕЛЕГОВАНОГО ПРЕДСТАВНИКА ГО «СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ
МИКОЛАЇВЩИНИ»

Я, Ветров Валерій Євгенович ГО «Спілка підприємців Миколаївщини» маю мотиви вступу 
до складу експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської 
ради для участі у формуванні міської політики різних сфер та галузей що стосуються 
розвитку міста.

Мають досвід у реалізації регуляторної, дозвільній сфері, регулюванні різних сфер 
господарської діяльності на місцевому, регіональному та національному рівні.

Планую зосередитися на питаннях що стосуються надання механізмів участі в місцевому 
управлінні різних галузей та сфер бізнесу з метою удосконалення місцевого управління 
та врахування балансу інтересів різних груп населення при прийнятті рішень.

Досягнення цілей повинно передбачати перелік системних та послідовних 
заходів:визначення проблеми з залученням стейкхолдерів, підготовка альтернативного 
проекту рішення для вирішення проблем, адвокасі заходи для його прийняття, 
проведення аналізу ефективності впровадження для розв'язання відповідної проблеми.

Вважаю корисним свою участь у діяльності роботі експертно-громадської ради 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради
враховуючи многолітній досвід працювання на державній службі, в органах місцевого 
самоврядування, у громадських радах на місцевому, регіональному та національному 
рівні.

На мій погляд, метою новоствореної громадської ради повинна бути
не тільки експертно-консультаційна діяльність, ай координація різних інститутів 
громадського суспільства та галузевих рад Миколаївської міської ради.



ІіШ1СПМ
разом
з 2011 року

СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ МИКОЛАЇВЩИНИ 
Е І\ТКЕРКЕ^іт8  ^NIОN ОЕ МУКОЬАІУ ВЕСIОN

54001,м,Миколаїв,вул. Спасі,ка, 54, тел.+380963735826, ел.пошта: у.с.1Іоууаіст!а.ШДШкс.от

ід рР  Р Р  І ґ ?ВІД,

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадського об'єднання «Спілка підприємців

Миколаївщини» 
за 2013- 2020 роки

1. Назва Громадського об'єднання «Спілка підприємців Миколаївщини»

2. Скорочена назва ГО «Спілка підприємців Миколаївщини»

3. Дані про легалізацію Свідоцтво про державну реєстрацію :Реєстраційньій 
номер1339580 від 11.05.2011

4. Адреса, контакти 5430030,Миколаїв вул Спаська 54 тел.38(096)3735826

5. Мета та напрями діяльності Захист прав підприємців та створення сприятливого 
регуляторного клімату у регіоні.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади 
участь представників ГО «Миколаївська Громадська Рада» у роботі громадських рад на 
місцевому, регіональному та місцевому рівні з 1995 по 2021 рік

7. Представниками Громадського об'єднання «Спілка підприємців Миколаївщини» за 
період з 2016-2021 роки розроблені проекти нормативно-правових актів що регулюють 
підприємницьку діяльність

На місцевому рівні:

2019 рік- прийняття рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 «Про 
затвердження концепції розвитку річок та маломірного судноплавства у місті 
Миколаєві»
2020 рік - підготовка проектів розпоряджень Миколаївської облдержадміністрації «Про 
заходи з мінімізації негативних наслідків для бізнесу у період проведення карантину у 
районах та містах Миколаївської області». «Про організацію проведення дерегуляції



господарської діяльності у районах та містах Миколаївської області». «Щодо 
впровадження антикорупційних заходів у містах та районах Миколаївської області»

2021 рік-проектів доручень міського голови що стосуються: підтримку бізнесу у 
кризовий період, проблем дозвільної системи, впровадження антикорупційних заходів, 
наданя прав громадським об'єднанням участі у формуванні та реалізації місцевої 
політики у сфері регулювання різних галузей та сфер підприємницької діяльності.

На центральному рівні:

2013 рік - концепції надання правових механізмів впливу громадським об'єднанням 
бізнесу.
2014 рік-проекту змін щодо участі представників громадськості у конкурсних комісіях та 
публічної звітності посадових осіб органів виконавчої влади у Законі "Про державну 
службу".
2016 рік- проекту Закону України "Про громадський контроль".
2019 рік-проекту Закону України «Про адміністративні правопорушення щодо 
посилення захисту суб'єктів господарювання від правомірних дій або бездіяльності 
дозвільних органів.


