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Про коорлинацiйну раду з питань
розвитку пiдприемництва

Вiдповiдно до статей 13, 16, 19 Закону УкраiЪи пПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>>, статей 5,9,10,16 Закону УкраТни <Про розвиток та державну
пiдтримку мulпою i середнього пiдприемництвa>) та у звОязку з кадровими
змiнами, якi вiдбулися в структурних пiдроздiлах райдержадмiнiстрацii,
територiальних органах MiHicTepcTB i вiдомств УкраiЪи у районi:
1. Затвердити:

1) положення про координацiйку раry з питань розвитку пiдприемництва

в новiй редакцii (додаток 1);

2);

2) сктlад координацiйноi ради з питань розвитку пiдприемництва (додаток

3)

пл€lн роботи координацiйноi ради
piK
(додаток 3).
на201'7

2.

Визнати такими,

щ0

з питань розвитку пiдшриемництва

втратили чиннiсть, розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii:
вiд 14 JIютого 2008 року Nэ
питань розвитIqу пiдприсмництв0);

бlj

кПро створення координацiйноi ради з

вiд |2

листопада 2010 року }Jb 487-р <Про BHeceHHrI змiн до
розпорядження голови райдержадмiнiстрацii вiд 14 лютого 2008 Nэ 61-р>.
З. Контроль за виконаннrtм даЕого розпорядження покJIасти на першого
заступника голови районноi державноi адмiнiстрацii С.Нестерова

IIерший засryпппк головп
районноi дер2кавноi адмiнiстрачil

-

]-

//

,,-

с.нЕстшров
/{

ЗАТВЕРЛКЕНО
Розпоряджецня голови
ВiльшанськоI районноТ
державноi адмiнiстрацii
13 квiтня 2at7 JФ 80-р

ПОЛОЖЕННЯ

про координацiйку раду з питань розвитку пiдприемництва
1. Координацiйна рада з питань розвитку пiдприсмництва (далi Рада) с
дорадчо-консультативним органом, що сприяе реалiзацiТ державноТ полiтики у
сферi розвитку пiдприемництва та реалiзацii державноi реryляторноi полiтики.

2. Рада у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраiЪи, законами
УкраiЪи, актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи,
розпорядженнями голови обласноi державноi адмiнiстрацii та районноi
державноi адмiнiстрацiТ, а також цим ПоложеннrIм.
3. Основними завданнями Ради е:

координацiя роботи районноТ державноi адмiнiстрацii та громадських
органiзацiй пiдприемцiв у запровадженнi державноi реryляторноi полiтики у
сферi пiдприемництва, розвитку та пiдтримки пiдприемництва в районi;
пiдготовка пропозицiй щодо вдоскон€rлення нормативно-правовоi бази у

з€}значених сферах;

)пIасть представникiв Ради у розглядi питань сприrIпЕrI створенню
сприятливого середовища дJIя розвитку пiдприемництва та реалiзацii
реryляторноI полiтики в районi;
обговорення та наданrrя рекомендацiй щодо вирiшення спiрних питань,
що вицикають у сферi пiдприсмництва, та пiдготовка рекомендацiй щодо ik

розв'язання;
розгляд проекту районноТ програми розвитку м€шого пiдприемництва та
контроль за ходом виконанIи ii заходiв;
сприянЕrI розвитку пiдприемницькоi iнiцiативи, попуJuIризацiя
ефеmивноi цромадсько-корисноi пiдприемницькоТ дiяльностi, вiдродження
кращих традицiй та етичних ггринципiв вiтчизняного пiдприемництва та
вивченнrI досвiду пiдприемцiв зарубiжних краiЪ.
4. Вiдповiдно до покJIадених завдань Рада мае цраво:
утворювжи,у разi потреби, тимчасовi експертнi та робочi групио з{rл)лати

до r{acтi в

них

цредставникiв мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, наукових установ та цромадських органiзацiй (за
погодженнrIм з iх керiвниками);

2

одержувати в уст€lновJIеному порядку безкоштовно iнформацiю та
матерiа.ши, необхiднi д"гlя 1l дiялъностi, в порядку пердбаченому чинним
законодавством;
заслуховувати на своТх засiданнях iнформацiю керiвникiв мiсцевих
органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, контролюючих
органiв, пiдприемств, установ, органiзацiй та iнших суб'ектiв господарювання з
питань, що н€rлежать до компетенцii Ради;

5. Раду очоJIюе перший заступник голови районноi

адмiнiстрацii. Голои ради ма€ одного заступника.

державноi

6. Персонапьний скJIад Ради затверджуеться розпоряджеЕнrIм rолови

райдержадмi HicTp ацii.

7. Основною формою роботи Ради е Ti

засiдання. Засiдання Ради

проводятъся згiдно з рiчним планом i формляються протоколом.
Засiдання е правомочними, якщо ца ньому присутнi не менше половини
членiв Ради.

8. Рiшення Ради приймаеться вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв
членiв Ради, присугнiх на засiданнi.
У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним явIutеться голос голови
(засryпника) Ради.

9. Рiшення Ради, прийнятi в межах ii компетенцiь е рекомеlцацiйними
для розгляду i врilхуваIrня в роботi мiсцевими органами виконавчоТ владип
органами мiсцевого саtvlоврядування, пiдприемствами, установами,
органiзацiями та iншими суб'ектами господарювання.

ЗАТВЕРДКЕНО
РозпорядженнrI голови

Вiльшанськоi районноТ
державноi адмiнiстрацiТ
13 квiтня 20|7 JФ 80-р

склАд

координацiйноТ ради з питань розвитку пiдприемництва

голова коордшнацifiноI ради

НЕСТЕРОВ
Сергiй

Анатолiйович

-

перший засryпник голови районноi державноi

адмiнiстрацii

Застчпник голови ко.ордпнацiйн9i ради

ВАСИJЬКОВСЬКА Наталiя СергiiЪна

головний спецiатliст вiддirrу економiки та
розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii

Секпетар кgордипачiйпоi радrr

СЕМЕНОВА

Ярослава

-

Олександрiвна

головний спецiалiст вiддiлу економiки та
розвитку iнфраструктури райдержадмiнiстрацii

ЧлеIlр коордпнрцiйцоi ради:

ЖИРОВА
Bipa Борисiвна

-

кJIиМЕНко

-

олег

Васильович

KOPIHЬ
Олег Миколайович
JIИСОНЬ
Наталiя

Володимирiвна

САРДАНОВ
Володимир

СОКОЛ

Вапентина

-

Анатолiйович

Петрiвна

начальник фiнансового управлiння
райдержадмiнiстрацiТ
тимtIасOво викокуючий обов'язки начальника
Вiльшанського Вп Головапiвською Вп Гу Нп
в Кiровоградськiй областi
начапьник управлiння,Щержпродспоживспужби
у Вiльшансъкому районi
директор районного центру зайпятостi
(за згодою)
фiзична особа пiдприемець, голова мiсцевоi
гагlузевоi ради пiдприемцiв з питань торгiвлi
(за згодою)

заступник начапьникq начапьник
Вiльшанськог0 вiддiлення ГолованiвськоI
об'еднаноТ,Щерryавноi податковоi iнспекцii

дФс

ГУ

2

ffi;g:*димирiвна
ЧЕКОЛЬСЬКРЖ
Bipa Леонардiвна

-

i::ffi;ffi;ff#:ýЁтъl#жlтiu
пiдприемцiв) юридичного вiддi.гry апарату
райдержадмiнiстрацiТ
фiзична особа пiдприемець

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження голови
Вiльшанськоi районноi
державноТ адмiнiстрацiТ
13 квiтня 2017 Jt{b 80-р

IIлАн

роботи координацiйноi ради з питань розвитку пiдприсмЕицтва
на 2017 piK
}l}
з/п

l.

Мета засiданпя

Дата засiдання
II квартап
III квартал

IV квартал

Виконання на н€rле}кному piBHi cTaTTi 5,9,10,1б
Закоку Украiни <Про розвиток та державну
пiдтримку м€lлого i середнього пiдприемства в
YKpaTHi>.

Виконання заходiв з реапiзацii Програми
розвитку маJIого пiдприемства у Вiльшанському
районi на 20|6-20 1 8 роки>.
Iнше.

