УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
22 березня 2021р.

м. Стрий

№ 60

Про створення Координаційної ради з
питань розвитку підпримництва
З метою забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку
підпримництва, відповідно до Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підпримництва в Україні», керуючись ст.42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.Затвердити:
1.1. Координаційну раду з питань розвитку підпримництва у складі згідно з
додатком 1.
1.2. Положення про Координаційну раду з питань розвитку підпримництва
згідно з додатком 2.
2.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 21
лютого 2000р. №27 «Про створення дорадчої ради з питань малого та
середнього підпримництва при міському голові».
3.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови М. Дмитришина.
Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток 1
до розпорядження міського
голови від 22 березня № 60
СКЛАД
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва
Дмитришин
Микола Степанович

перший заступник міського
Координаційної ради;

Стасів
Андрій Васильович

заступник міського голови,
Координаційної ради;

Лесів
Оксана Миколаївна

голови,

голова

заступник

голови

головний спеціаліст відділу промисловості,
аграрної політики та підприємництва, секретар
Координаційної ради
Члени Координаційної ради:

Баран
Галина Миронівна

начальник відділу економічного розвитку та
стратегічного планування ;

Лесів
Василь Ярославович

начальник відділу промисловості, аграрної політики
та підприємництва;

Коваль
Лариса Богданівна

начальник фінансового управління;

Мельник
Орися Мирославівна

начальник відділу туризму та промоцій;

Левицький
Тарас Іванович
Вишньовська
Романа Любомирівна
Мокрицький
Юрій Тарасович

начальник Стрийського управління ГУ ДПС у
Львівській області (за згодою);
директор Стрийського міськрайонного центру
зайнятості (за згодою);
голова правління Кредитна спілка «Вигода» (за
згодою);

Гарбовська
Наталія Анатоліївна
Маковський
Петро Ількович
Комарницький
Юрій Дмитрович
Мазуркевич

директор Стрийського відділення «Приватбанк»
(за згодою);
засновник та голова Наглядової ради фонду
громад "РІДНЯ"(за згодою);
директор ГО "Агенція регіонального розвитку
"Перспектива Стрийщини"(за згодою);

Юрій Володимирович

виконавчий директор асоціації промисловців і
підприємців Стрийського району (за згодою);

Герга

директор ТзОВ «Опал» (за згодою);

Марія Олексіївна
Карпінський
Мирослав Зіновійович
Шакало-Ольшанецька
Олеся Ярославівна
Чушак
Оксана Миколаївна

Керуюча справами

директор ДП «Екран вікно світ» ТзОВ «Екран» (за
згодою);
депутат міської ради, менеджер з фінансової
діяльності ФГ «Повернення» (за згодою);
староста Жулинського старостинського округу (за
згодою)

О. Затварницька

Додаток 2
До розпорядження
міського голови
від 22 березня
2021р. № 60

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва
1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі–Рада) є
дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації заходів з
розвитку малого і середнього підприємництва в місті.
2. Основним завданням Ради є залучення інфраструктур бізнесу до
формування та реалізації заходів щодо розвитку малого і середнього
підприємництва та забезпечення дієвого механізму їх взаємодії.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
3.1.Готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з
питань підприємництва.
3.2. Бере участь у розгляді питань щодо створення сприятливого
середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної
політики об’днаної громади.
3.3. Обговорює та надає рекомендації щодо вирішення спірних питань, що
виникають у сфері підприємництва та вживає, у межах своїх повноважень,
заходи щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності.
3.4.Розглядає проекти комплексних та цільових регіональних програм
розвитку малого підприємництва і аналізує хід виконання їх заходів.
3.5.Сприяє розвитку підприємницьких ініціатив, популяризації
підприємницької діяльності, відродженню кращих традицій та етичних
принципів вітчизняного підприємництва.
3.6. Готує пропозиції щодо ефективного використання бюджетних коштів
для фінансування заходів з підтримки та розвитку підприємництва,
аналізує використання цих коштів.
3.7.Сприяє створенню та діяльності спілок, асоціацій та інших
інфраструктур підтримки підприємництва.
3.8.Організовує та бере участь у проведенні нарад, конференцій,
семінарів, конкурсів професійної майстерності серед суб’єктів
підприємницької діяльності.
3.9.Проводить в установленому порядку опитування з питань
підприємництва, аналізує їх результати та розробляє пропозиції для
прийняття відповідних рішень.
4. Основною формою ради є її засідання. Засідіння ради проводиться за
необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання ради є
правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Рішення ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю
голосів членів ради, присутніх на засіданні.
5. Рішення ради носять рекомендаційний характер.
6. Склад ради і зміни до нього затверджуються розпорядженням міського

голови.
7.Засіданням ради керує її голова або за дорученням голови його
заступник.
8. Організаційне забезпечення роботи ради покладається на відділ
промисловості, аграрної політики та підпримництва міської ради.
9.Секретар ради відповідає за її організаційну роботу.
10.Рада систематично здійснює контроль за виконанням своїх рішень
шляхом розгляду відповідної інформації на своїх засіданнях.
11.Рада систематично інформує громадськість через засоби масової
інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

Керуюча справами

О.Затварницька

