
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЛЬ /L
вiд l0 сiчня 202З року

Про утворення Коорлинацiйноi ради
з питань розвитку мzlJIого та середнього
пiдприсмництва при Виконавчому KoMiTeTi
Обухiвськоi MicbKoi рали КиТвськоi областi

м, Обухiв

З метоЮ ефективного використання можJIивостей пiдприемництва для
РОЗВИТку нацiональноi економiки, прискорення економiчних реформ,
вирiшення соцiальних проблем та забезпечення реалiзацii' конститучiйного
ПРаВа ГРОМаДян на пiдприемницьку дiяльнiсть, вiдповiдно до статеЙ l0,1l
ЗакОнУ УкРаiни <Про розвиток та державну пiдтримку малого i середнього
пiдпРиемництва в YKpaiHi>, керуючись пунктом 20 частини четвертоТ cTaTTi 42
Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в Украiнi>:

l, Утворити Координацiйну раду з питань розвитку м€lлого та середнього
пiдприемництва при Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi
областi та затвердити ii посадовий склад, що додаеться.

2. Затверди,ги Положення про Коорлинацiйну раду з питань розвитку
мzlлого та середнього пiдприсмництва при Виконавчому KoMiTeTi ОбухiвськоТ
MicbKoi ради КиТвськоi областi, що додаеться.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть розпорядження Обухiвського
мiського голови: вiд 22.09.2а|6 J\b534 кПро затвердження складу
КООРлинацiйноi ради з питань розвитку пiдприемництва при виконавчому
KoMiTeTi Обухiвськоi MicbKoT ради та Типового положення про Координацiйну
раду)); вiд 14.05.202| Jф25l кПро затвердження скJIаду Коорлинацiйноi ради з
питань розвитку пiдприемництва при виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi мiськоi
ради)).

4, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
мiСького голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi мiськоi
ради вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Секретар ОбухiвськоТ MicbKoi ради Р4РЦ' 
'Сергiй КЛОЧКО
]i
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оБухlвськА MICЬKA рАдА
киiвськоi оБлАстI

ви конАвчи I,'l KoN{ I т Ет

/Конлратюк А.М.
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до розпорядження вiд i0.0l .2О2Э Ns /J

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
КоорлинацiйноТ ради з питань розвитку малого та середньоfо

пiдприемництва при Виконавчому KoMiTeTi ОбухiвськоТ MicbKoT РаДИ
киiъськоi областi

Секретар ОбухiвськоТ MicbKoi рали КиiвськоТ областi, голова

ЗаступниК мiськогО головИ з питанЬ дiяльностi виконавчих органiв
ОбухiвсЬкоI мiсьКоi радИ (вiдповiДно дО розподiлу обов'язкiв), заступник
голови

Начальник управлiння економiки Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKOi

ради КиiвськоТ областi, секретар

Представник юридичного вiддiлу Виконав.tого KoMiTeTy ОбухiвськОi MicbKoi

ради Киiвськоi областi

Представник земельного вiддiлу Виконавчого

ради КиТвськоТ областi
KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi

Представник вiддiлу з питань благоустрою Виконавчого KoMiTeTy ОбухiвСькОТ
MicbKoi ради Киiвськоi областi

Представник Головного управлiння ffержавноi податковоТ служби у Киiвськiй
областi (за зголою)

Представник Обухiвського районного управлiння полiцii Головного

управлiння Нацiональноi полiцii у Киiвськiй областi (за згодою)

Представник Обухiвського вiддiлу Головного управлiння
Щержпродспоживслужби у КиТвськiй областi (за згодою)

Представник Комунального пiдприемства Обухiвськоl MicbKoi ради
кОбухiвська MicbKa варта) (за зголою)

Голова ради пiдприемцiв при Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi мiськоI ради
КиТвськоТ областi (за зголою)

Представники маJIого i середнього
органiзацiй, якi представляють ix iнтереси ( згодою)

ри€мництва та громадських

.:? /",r"*/ BiKTop рогозА
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ЗЛТВЕРДЖЕНО

Розпорядження вiд 10.0 1 .2О2З N, //

ПОЛОЖЕННЯ
про Координачiйrry раду з питань розвитку

малого та середнього пiдприемництва при Виконавчому KoMiTeTi
Обухiвськоi MicbKo[ ради Киiвськоi областi

I. Коорлинацiйна рада з питань розвитку малого та середнього
пiдприсмництва при Виконавчому KoMiTeTi Обухiвськоi мiськоi ради Киiвськоi
областi (далi - Коорлинацiйна рада, Рада) е постiйно дiючим консультативно

- дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення умов для розвитку
малого та середнього пiдпри€мництва, дiяльностi фiзичних осiб - пiдприсмцiв.

2. Координацiйна рада у своiй дiяльностi керусться Конституцiсю
Украiни, законами Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, розпорядженнями мiського голови, а також цим Положенням.

3. Координацiйна рада проводить свою дiяльнiоть на ocнoBi взаемодiТ з

управлiннями та вiддiлами Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi рали
КиiвськоТ областi, мiськими громадськими об'еднаннями пiдприемцiв,
громадськими органiзацiями, а також з пiдприсмствами, установами та
органiзацiями громади.

Робота Координацiйноi ради с вiдкритою i прозорою. На засiданнях
можуть бути присутнi представники маJIого i середнього бiзнесу громади,

депутати MicbKoT ради, представники засобiв масовоi iнформацii.

4. Основними завданнями КоординацiйноТ ради с:
4.1. забезпечення координашii роботи мiж Виконавчим KoMiTeToM

Обухiвськоi MicbKoi ради Киiвськоi областi, громадськими органiзацiями та
суб'сктами пiдприемницькоi дiяльностi rцодо розвитку та пiдтримки малого i
середнього пiдприемництва на територii громали;

4.2. надання рекомендацiй та пропозицiй щодо визначення шляхiв,
механiзмiв та способiв вирiшення шроблемних питань щодо сприrIння

розвитку малого та середнього пiдпри€мництва,
4.3 надання суб'скгам господарювання консультативноi допомоги

щодо здiйснення ними господарськоi дiяльностi;
4.4. розгляд пропозицiй громадських об'еднань пiдприемцiв,

представникiв мilлого i середнього бiзнесу щодо прiоритетiв соцiально-
економiчного розвитку громади;

4,5. участь у розробшi ефективних механiзмiв державноi пiдтримки

розвитку мzlлого i середнього пiдприемництва на територii громади,
4.6. розгляд та пiдготовка пропозицiй щодо ств_9ЕýццLекономiчних,

фiнансових та соцiальних умов розвитку маJIого i сереяfrього пtДф{4€мництва
на територii громали; , ,\

4.7. упсть у розробшi та аналiз виконанняlkомплексних та т\iльових

мiських програм щодо розвитку мЕtлого i серелньоф лiдприел,tництва; j
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сприяння розвитку пiдприсмницькоi iнiцiативи, популяризацiя

ефекгивнот громадсько-корисноi пiдприсмницькоi дiяльностr, вlдрOдження
кращих траличiй та етичних принчипiв вiтчизняного пiдприсмництва та

вивчення лосвiду пiдприсмцiв зарубiжних краiн, популяризацiя мiСЦевИХ

товаровиробникiв шляхом проведення виставкових заходiв;
4.9, налагодження спiвпраui iз суб'сктами госпOдарювання,

громадськими органiзачiями у сферi малого та середнього пiдприемництва;
4.10. проведення збору, узагаJIьнення, аналiзу iнформацii та аналiтичних

матерiалiв про хiд реалiзачii мiських цiльових програм та НаДаннЯ

рекомендацiй шодо реалiзацii iх заходiв;
4.11, виконання iнших завдань, визначених розпорядженнями мiського

голови.

5, Коорлинацiйна рада ма€ lrраво:
5.1. утворювати тимчасовi робочi групи з залученням вlдповlдних

фахiвшiв (за погодженням iз керiвниками) для опрацювання та виконання
окремих завдань, пов'язаних iз веденням бiзнесу;

5.2. одержувати в установленому порядку безоплатно iнформацiю та
матерiали, необхiднi для ТТ дiяльностi, в порядку, передбаченому чинним
законодавством;

5.З. вносити пропозичiI щодо вжиття дiй для усунення перешкод

розвитку маJIого i середнього пiдприемництва до Виконавчого KoMiTeTy

Обухiвськоi MicbKoT рали КиiвськоТ областi;
5.4. порушувати кJIопотання перед органами мiсцевого самоврядування

про проведення заходiв, що сприятимуть розвитку малого i серелнього
п,iдприсмництва в MicTi та заходiв, якi пiдвиl_цують iмiдж пiдприсмця, брати

участь в органiзацii та проведеннi цих заходiв.

6, Посадовий склад Коорлинацiйноi ради затверджусться

розпорядженням мiського голови.
Секретар MicbKoi ради с головою Коорлинацiйноi ради. Голова

Коорлинацiйноi ради мас одного заступника.
Голова Коорлинацiйноi ради, його заступник, секретар та члени ради

беруть у{асть у ii роботi на громадських засадах.
Голова КоорлинацiйноТ ради або заступник голови за його дорученням:
- здiйснюе керiвництво Координацiйною радою;
- забезпечуе взасмодiю Коорлинацiйноi ради з об'еднаннями

пiдприсмцiв, з громадськими органiзацiями, а також з органами
tlредставницькоi та виконавчоТ вл?ди,

- да€ oKpeMi доруrення членам КоорлинацiйноТ ради;
- скJIикае у разi необхiдностi позачерговi засiдання Коорлинацiйноi

ради;
- здiйснюе контроль за виконанням рiшень засiдань КоорлинаЙiйноI

ради.

'7. ffo скJIаду КоорлинацiйноТ ради на паритетних засадах входять
представники громадських об'сднань пiдприемцiв, представники малого i
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середнього бiзнесу та представники мiсцевих органiв виконавчоi влади, у тому
числi державноi податковоi служби, правоохоронних органiв тощо.

8. Забезпечення органiзацii роботи КоорлинацiйноТ ради поклада€ться на
секретаря Коорлинацiйноi ради.

Секретар ради:
- Склада€ плани роботи Коорлинацiйноi ради та пода€ ix на розгляд i

затвердження головi Коорлинацiйноi ради;
- форrу€ порядок денний засiдання Коорлинацiйноi ради та веде

протокол засiдання;
- Здiйснюс органiзацiю скликання засiдань Коорлинацiйноi ради;
- ЗдiЙснюс монiторинг стану реалiзацiТ рiшень Коорлинацiйноi р?ди,

регулярно iнформуе голову Коорлинацiйноi ради та iнших ii членiв з цих
питань.

9. основною формою роботи Коорлинацiйноi ради с засiдання, що
проводяться вiдповiдно до плану, який затверджусться головою Ради.

засiдання с правомочним, якщо на ньому присутня не менш як
половина членiв Ради. Засiданням Ради керус iТ голова або за дорученням
голови його заступник,

10. Рiшення Ради приймаеться вiдкритим голосуванням бiльшiстю
голосiв членiв Ради, присутнiх на ТТ засiданнi.

1 l. Рiшення Коорлинацiйноi ради, прийнятi в межах ii компетенцii, с

рекомендацiйними для розгляду та врахування в роботi органами мiсцевого
самоврядування, пiдприсмствами, установами та органiзацiями.

12. Коорлинацiйна рада систематично tнформус громадськiсть через
Засоби масовоТ iнформачii про свою дiяльнiсть, прийнятi рiшення та стан iх
виконання.

l З. Питання органiзашiйного, матерiально - технiчного забезпечення
дiяльностi Коорлинаltiйноi рали вирiшуеться головою Ради,

Керуючий справами Виконавчого KoMiTeTy t,

Обухiвськоi MicbKoi рали КиТвськоi областi ( tt//ll| BiKTop РОГОЗА
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