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ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

1. Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва у 

Дніпровському районі  міста Києва (далі - Координаційна рада) є дорадчо-

консультативним органом, який створюється при голові Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації з метою сприяння реалізації державної 

політики в сфері подальшого розвитку підприємництва в районі на засадах 

дотримання державної регуляторної політики. 

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, 

законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями Київської міської адміністрації, 

Дніпровської районної в місті Києві державних адміністрацій, рішенням Київської 

міської ради та цим Положенням. 

3.Основними завданнями Координаційної ради є: 

3.1. координація роботи територіальних органів виконавчої влади, громадських 

організацій підприємців у запровадженні єдиної державної регуляторної політики 

у сфері малого та середнього підприємництва, пошуку ефективних шляхів 

розвитку та підтримки підприємницької діяльності в районі; 

3.2.обговорення регуляторних актів в сфері підприємництва; 

3.3.підготовка пропозицій щодо: 

3.3.1. вдосконалення нормативно-правової бази, що стосується підприємницької 

діяльності; 

3.3.2. здійснення заходів по усуненню адміністративних та організаційних 

перешкод на шляху розвитку підприємництва у районі; 

3.3.3. вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки 

підприємництва в районі; 

3.3.4. формування та реалізації міської програми підтримки підприємництва; 



3.3.5. покращення роботи засобів масової інформації з висвітленням питань 

розвитку підприємництва у районі. 

3.4. сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризації ефективної 

громадсько-корисної підприємницької діяльності. 

3.5. інші напрями діяльності, необхідність і доцільність яких виникає в процесі 

діяльності  Координаційної ради. 

4. Відповідно до покладених на неї завдань та в межах компетенції 

Координаційна рада має право: 

4.1. утворювати тимчасові експертні та робочі групи, залучати для  роботи в них 

представників галузевих управлінь та відділів райдержадміністрації, 

представників наукових установ та громадських організацій, підприємців (за 

згодою); 

4.2. одержувати в установленому порядку безоплатно інформацію і матеріали, 

необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством; 

4.3. запрошувати для участі в засіданнях Координаційної ради представників 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, 

науковців, представників громадських об’єднань підприємців (в межах їх 

компетенції); 

4.4. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників районних органів 

виконавчої влади, органів, що здійснюють контрольні функції, підприємств, 

установ та організацій з питань, що належать до компетенції Координаційної 

ради; 

5. Склад Координаційної ради та положення про неї затверджується 

розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

6. Координаційну раду очолює голова райдержадміністрації, який має двох 

заступників. 

Функції секретаря Координаційної ради виконує начальник відділу з питань 

регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного 

характеру Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

7. Голова, його заступники, секретар та члени Координаційної ради беруть участь 

у її роботі на громадських засадах. 



8. Основною формою діяльності Координаційної ради є її засідання, що 

проводяться відповідно до річного плану роботи, який затверджується головою 

Координаційної ради. 

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як 

половина членів Координаційної ради. 

Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. 

9. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, є 

рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі територіальними органами 

виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. 

10. Засіданнями Координаційної ради керує її голова, а в період його відсутності – 

один з його заступників. 

11. По результатах кожного засідання Координаційної ради складається протокол. 

Протокол підписують головуючий та секретар. 

12. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює відділ з 

питань регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного 

характеру Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

13. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби 

масової інформації, офіційну сторінку Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації в мережі Інтернет про свою діяльність, прийняті рішення 

та стан їх виконання. 

 


