КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
14.08.2013

м. Кривий Ріг

№259

Про міську координаційну раду
з питань розвитку підприємництва
З метою вдосконалення механізму взаємодії органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування й суб’єктів господарювання на засадах партнерства
й відкритості, створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті; ураховуючи кадрові зміни;
відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2000 року №906/2000
«Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку
підприємницької діяльності», Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від 18 жовтня 2000 року №52 «Про
затвердження Типового положення про координаційну раду (комітет, комісію) з
питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади»;
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Змінити назву міської (галузевої) ради з питань розвитку підприємництва, створеної рішенням виконкому міської ради від 08.07.2009 №215, на
«міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва».
2. Затвердити склад міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва в новій редакції (додається).
3. Унести зміни до рішення виконкому міської ради від 08.07.2009 №215
«Про міську (галузеву) раду з питань розвитку підприємництва, затвердження
її складу та Положення в новій редакції», зі змінами, а саме: викласти додаток 2
в новій редакції (додається).
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради
від 12.01.2011 №3 «Про затвердження міської (галузевої) ради з питань
розвитку підприємництва в новому складі», зі змінами, унесеними рішеннями
виконкому міської ради від 13.07.2011 №223, 18.01.2012 №8, 10.10.2012 №301
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«Про внесення змін до складу міської (галузевої) ради з питань розвитку
підприємництва»; 09.01.2013 №4 «Про впорядкування діяльності міських
галузевих рад підприємців та міської (галузевої) ради з питань розвитку
підприємництва», у частині, що стосується міської (галузевої) ради з питань
розвитку підприємництва.
5. Управлінню розвитку підприємництва, відділам преси та інформації
апарату міської ради і виконкому, інформатизації виконкому міської ради
(Рижкова І.О., Герасименко І.М., Білогай О.Ю.) забезпечити інформування
населення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством
України термін.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Світличного О.В.

В.о. міського голови –
перший заступник міського голови

А.Гальченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому міської ради

від 14.08.2013 №259

Склад
міської координаційної ради з питань
розвитку підприємництва
Світличний
Олександр Вікторович

- заступник міського голови, голова ради

Арсеєв
Юрій Миколайович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЖСПЕЦРЕМТРАНС»,
голова правління Криворізького регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців, заступник голови
ради (за згодою)

Рижкова
Ірина Олексіївна

- начальник управління розвитку підприємництва виконкому міської ради, заступник
голови ради

Козаченко
Тетяна Вікторівна

- головний спеціаліст відділу споживчого
ринку управління розвитку підприємництва
виконкому міської ради, секретар ради
Члени координаційної ради:

Бакальцев
Володимир Миколайович

- голова Криворізької організації Національної Спілки архітекторів України, фізична
особа-підприємець (за згодою)

Баранов
Олег Аркадійович

- фізична особа - підприємець (за згодою)

Бондар
Олег Сергійович

- голова Фонду підтримки та захисту прав
підприємництва, малого та середнього бізнесу в Україні (за згодою)

Вознюк
Євген Васильович

- виконуючий обов’язки директора товариства з обмеженою відповідальністю
«ЕПІЦЕНТР» (за згодою)
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Гулик
Олена Вікторівна
Гусейнов
Григорій Джамалович

- фізична особа-підприємець (за згодою)

Денисов
Олег Олександрович

-

Коврига
Сергій Володимирович

- засновник, заступник директора товариства
з обмеженою відповідальністю «НДПІ
БУДТЕХЕКСПЕРТИЗА» (за згодою)

Лозицький
Олександр Павлович

- засновник товариства з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ
«ЮСТІНФОРМ», голова громадської організації «СПІЛКА ЮРИСТІВ МІСТА КРИВОГО РОГУ» (за згодою)

Манойло
Станіслав Іванович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕНТ ЛАЙФ» (за згодою)

Мельникова
Олена Миколаївна

- фізична особа-підприємець (за згодою)

Мірошниченко
Ірина Миколаївна

- фізична особа – підприємець (за згодою)

Назаренко
Михайло Володимирович

- директор приватного підприємства «КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ» (за згодою)

Нестеров
Олег Віталійович

- голова Криворізької міської асоціації
сприяння організації і розвитку пасажирських і вантажних перевезень «ПРИВАТАВТОПЕРЕВІЗНИК» (за згодою)

Патрушева
Наталія Володимирівна

- голова Криворізької міської профспілкової
організації «СОЛІДАРНІСТЬ», директор
приватного підприємства «Тея» (за згодою)

Рогашевський
Ігор Борисович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ПОГЛЯД»
(за згодою)

Романовська
Наталія Іллівна

- начальник відділу дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «ЗІРКА –
4» (за згодою)
директор приватного
«ГАЛЕН» (за згодою)

підприємства
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Ситай
Володимир Олексійович
Таяновський
Олег Миколайович

- директор товариства з обмеженою відповідальністю «АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ» (за згодою)
- директор товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (за згодою)

Темченко
Тетяна Борисівна

- голова ревізійної комісії, член правління
Криворізького регіонального відділення
Українського союзу промисловців і підприємців, фізична особа-підприємець (за
згодою)

Туровська
Ірина Львівна

- голова громадської організації «Спілка підприємців Криворіжжя» (за згодою)

Фішлін
Володимир Юхимович

- голова Криворізької міської громадської
організації «СПІЛКА РОБІТНИКІВ СФЕРИ
ПОБУТУ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ»,
директор товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-ЦЕНТР ПОБУТОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ» (за згодою)

Шаталов
Максим Миколайович

- засновник товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД» (за згодою)

Шматко
Наталія Миколаївна

- фізична особа-підприємець (за згодою)

Ямковий
Денис Анатолійович

- директор Криворізького представництва
Дніпропетровської торгово-промислової палати (за згодою)

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому міської ради
від 14.08.2013 №259
Положення
про міську координаційну раду з питань
розвитку підприємництва
1. Загальні положення
1.1. Міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва (надалі – координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом,
що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та
регуляторної політики.
1.2. Координаційна рада створюється з метою забезпечення захисту суб’єктами господарювання своїх економічних, соціальних прав, законних
інтересів, участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва.
1.3. Координаційна рада здійснює діяльність і виконує свої функції у
взаємодії з територіальними органами державної виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, установами і організаціями незалежно від форм
власності, а також громадськими об’єднаннями підприємців.
1.4. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, а також цим
Положенням.
2. Завдання координаційної ради
2.1. Основними завданнями координаційної ради є:
2.1.1 удосконалення механізму взаємодії суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань підприємців та місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах
партнерства й відкритості;
2.1.2 участь її представників у розгляді питань щодо створення
сприятливого середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті;
2.1.3 надання висновків про відповідність до вимог чинного законодавства України з регуляторної політики проектів регуляторних актів та аналізу
їх регуляторного впливу, пропозицій та зауважень за їх змістом (у тому числі у
ході проведення заходів з відстеження їх результативності); участь у відкритих
обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
2.1.4 сприяння створенню мережі інформаційного та консалтингового середовища;
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2.1.5 залучення суб’єктів господарювання до виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку міста, підтримки підприємництва;
2.1.6 підтримка розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих
традицій і морально-етичних принципів вітчизняного підприємництва в місті,
вивчення досвіду підприємців інших регіонів України;
2.1.7 упровадження заходів щодо дерегулювання підприємницької діяльності в місті;
2.1.8 підготовка та подання відповідним органам державної виконавчої
влади та місцевого самоврядування пропозицій щодо формування й реалізації
державної економічної, податкової політики, спрямованої на забезпечення
захисту інтересів суб'єктів господарювання; створення правових, економічних
та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємницької діяльності в місті;
2.1.9 обговорення та надання рекомендацій щодо: розв'язання спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;
2.1.10 установлення громадського контролю за дотриманням органами
державної виконавчої влади, місцевого самоврядування процедур, передбачених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», при розробленні проектів нормативно-правових актів; участь у
моніторингу діяльності муніципального центру послуг м. Кривого Рогу.
3. Права координаційної ради
3.1. Відповідно до покладених завдань координаційна рада має право:
3.1.1 утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи,
залучати до участі в них фахівців територіальних органів державної виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представництва Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у Дніпропетровській області, наукових установ, підприємств, закладів, громадських
організацій, а також незалежних експертів (за погодженням з їх керівництвом
або власною згодою);
3.1.2 одержувати необхідну для її діяльності інформацію і матеріали від
суб’єктів господарювання, установ, закладів, місцевих органів державної
виконавчої влади в межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством
України;
3.1.3 готувати пропозиції органам державної виконавчої влади, місцевого
самоврядування зі вдосконалення правової бази розвитку підприємництва щодо
визначення чітких правових гарантій забезпечення необхідних умов підприємницької діяльності, а також оподаткування на підставі аналізу та обґрунтування
внесених суб’єктами господарювання пропозицій;
3.1.4 залучати підприємницькі структури до розробки проектів і
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виконання програм соціально-економічного, культурного розвитку міста,
підтримки підприємництва;
3.1.5 брати участь у публічному обговоренні проектів регуляторних актів
із суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями, науковими установами в
здійсненні державної регуляторної політики;
3.1.6 сприяти розвитку системи консультативної та інформаційної підтримки підприємництва;
3.1.7 аналізувати звернення суб’єктів господарювання щодо існуючих перешкод під час відкриття та функціонування об’єктів малого й середнього
бізнесу, уживати заходів щодо оптимізації його розвитку;
3.1.8 надавати суб’єктам господарювання оперативну допомогу в розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають під час здійснення підприємницької
діяльності;
3.1.9 запрошувати та обговорювати на засіданнях інформації представників місцевих органів державної виконавчої влади, державного нагляду
(контролю), органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів
міста, громадських організацій з питань, що належать до компетенції
координаційної ради, та відповідно до чинного законодавства України;
3.1.10 звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також із пропозиціями до обласної координаційної ради та ради
підприємців, представництва Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва у Дніпропетровській області, Ради
підприємців України при Кабінеті Міністрів України, державних органів
влади.
4. Склад і структура координаційної ради
4.1. Координаційну раду очолює її голова, який має двох заступників. У
разі відсутності голови, його повноваження здійснює один із заступників,
визначений головою.
4.2. Склад ради формується з числа представників суб'єктів господарювання, об'єднань підприємців відповідної галузі, посадових осіб органів
державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та оновлюється у разі
необхідності.
5. Організація роботи координаційної ради
5.1. Основною формою роботи координаційної ради є її засідання, що
проводяться не рідше одного разу на місяць відповідно до плану роботи,
затвердженого головою координаційної ради. Засідання координаційної ради є
правомочним, якщо на ньому присутня більша частина її членів.
Рішення приймаються відкритим голосуванням, переважною більшістю
голосів членів координаційної ради, присутніх на засіданні, оформлюються у
вигляді протоколів, висновків, рекомендацій і пропозицій.
5.2. Висновки координаційної ради носять рекомендаційний характер.
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5.3. Координаційна рада систематично здійснює контроль за станом
виконання рішень шляхом розгляду відповідної інформації на засіданнях;
постійно інформує громадськість через засоби масової інформації про свою
діяльність, ухвалені рішення та стан їх виконання.
5.4. Організаційне забезпечення роботи координаційної ради покладається на управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.
5.5. Члени координаційної ради виконують обов'язки на громадських
засадах.

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

