
 
 

           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
15.03. 2011 р.                                                                                           № 114 
 

 

Про створення Галузевої ради 
підприємців Дніпровського району 

у сфері торгівлі та побуту 
 

 

 Керуючись Законом  України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 травня 2009 р. № 518 «Про утворення місцевих та  регіональних 
галузевих рад підприємців», з метою залучення суб’єктів підприємницької 

діяльності споживчого ринку до участі у формуванні державної політики у сфері 
підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці 

проектів рішень органів виконавчої влади які стосуються реалізації державної 
регуляторної політики: 

 
1. Створити Галузеву раду підприємців споживчого ринку Дніпровського 

району міста Києва (далі – Галузева рада) у складі згідно з додатком. 
 

2. Затвердити Положення  про  Галузеву   раду, що додається. 
 

3. Покласти організацію засідань Галузевої ради на відділ торгівлі та 
споживчого ринку  Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації. 

 
4. Начальнику відділу торгівлі та споживчого ринку Толочко С.Г. 

забезпечити  оприлюднення цього розпорядження у засобах масової 
інформації. 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Муренка В.А. 
 

 
                     Голова                                                                    О. Шевчук 



 
Додаток 

До розпорядження Дніпровської 
районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 
від «__» _______2011 року №__ 

 
 

СКЛАД 
ГАЛУЗЕВОЇ РАДИ ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО 

 РАЙОНУ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ 
 

1. Пріма                                                                  генеральний директор 
    Ніна Іванівна                                                     ТОВ «Фірма «Калина»; 

                                                                                  
 

2. Філімонов  
   Олександр Віталійович                                      фізична особа-підприємець;   
 

3. Свіщук  
    Андрій Олександрович                                     фізична особа-підприємець;   

 
4. Нічога  

    Олексій Олексійович                                        фізична особа-підприємець;         
 

5. Нешта  
    Євген Валентинович                                         фізична особа-підприємець; 

 
6. Кравчук  

    Валентина Миколаївна                                     голова правління закритого 
                                                                                акціонерного товариства «Юність»; 

 
7. Гукаленко                                                           директор товариство з обмеженою 
   Лариса Миколаївна                                            відповідальністю «Дніпро»; 

                                                                                   
 

8. Голубчикова                                                       директор товариство з обмеженою 
    Зінаїда Василівна                                               відповідальністю «Лілея». 

                                    
                                                

 
Керівник апарату                                                                          А. Павленко  

 
 



«Затверджую» 
до розпорядження Дніпровської 

районної в місці Києві державної 
адміністрації 

 
від «__» ________ 2011 року №__ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ГАЛУЗЕВУ РАДУ ПІДПРИЄМЦІВ ДНІПРОВСЬКОГО 
 РАЙОНУ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТА ПОБУТУ 

 
1. Галузева рада підприємців Дніпровського району у сфері торгівлі та 

побуту є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється 
при Дніпровській районній  в місті Києві державній адміністрації (далі-Галузева 

рада); 
 

2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням; 
 

3. Основними завданнями Галузевої ради є: 
 
3.1. сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів виконавчої 

влади і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості  та 
прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики на споживчому 

ринку; 
 

3.2. підготовка в установленому  порядку пропозицій щодо перегляду 
нормативно-правових актів стосовно споживчого ринку; 

 
3.3. участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого 

середовища для розвитку підприємств торгівлі та реалізації державної 
регуляторної політики; 

 
3.4. розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм 

розвитку підприємств торгівлі та проведення аналізу їх виконання; 

 
3.5. підготовка та подання Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації пропозиції  щодо: 
 

- формування та реалізації державної економічної, податкової та 
політичної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів 

суб’єктів господарювання; 
- створення правових, економічних та організаційних умов для 

забезпечення подальшого розвитку підприємств торгівлі в районі;  
- розв’язання спірних питань, що виникають на споживчому ринку; 



- упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду 
(контролю) перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють 

свою діяльність на підприємствах торгівлі;  
 

3.6.  установлення        громадського         контролю        за         дотриманням 
органами виконавчої влади при розробленні проектів нормативно-правових актів, 
а також процедур, передбачених Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та «Про дозвільну  
систему у сфері господарської діяльності»; 

  
 3.7. забезпечення розвитку підприємницької ініціативи, популяризація  

ефективної суспільно-корисної підприємницької діяльності відродження 
найкращих традицій та етичних принципів  вітчизняного підприємництва. 

 
 4. Галузева рада має право: 

 
 4.1. утворювати у разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, 

залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників 
структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та 

громадських  організацій, а також незалежних експертів;  
 

 4.2.  одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації , підприємств, 

установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для  виконання 
покладених на неї завдань; 

 
 4.3. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних 

підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації , 
підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції; 

 
 4.4. подавати Дніпровській районній в місці Києві державній адміністрації   

пропозиції з питань, що належать до її компетенції;  
  
       Галузева рада споживчого ринку делегує також своїх представників до 

складу регіональної Галузевої ради підприємців; 
 

 5. Галузева рада провадить свою діяльність на основі взаємодії та 
партнерства з структурними підрозділами Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, підприємствами, установами та організаціями, а також 
об’єднаннями підприємців. 

 
 6. Склад Галузевої ради формується з числа представників суб’єктів 

господарювання, об’єднань підприємців галузі споживчого ринку. 
 

 



              Персональний склад Галузевої ради затверджується 
розпорядженням голови   Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації   згідно з поданими заявками протягом 30 календарних днів з дати їх 
подання. Склад галузевої ради щороку оновлюється. 

 
7.  Галузева рада обирає з числа своїх членів голову та секретаря. 

 

8.  Члени Галузевої ради   виконують свої обов’язки на громадських засадах. 
 

9.   Основною формою роботи Галузевої ради є засідання, що проводиться 
не рідше одного разу на місяць. 

 
 10. Оголошення про день і час проведення засідання Галузевої ради  

розміщується у місцевих засобах масової інформації, а також на офіційному  
веб-сайті Дніпровської районної в місці Києві державної адміністрації не пізніше 

ніж за п’ять календарних  днів до дати проведення засідань; 
 

 11. Галузева рада на своїх засіданнях приймає рішення, що оформлюється 
протоколом, який підписується головуючим на засіданні секретарем. 
 

 12. Рішення Галузевої ради вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні. 
 

 13. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби 
масової інформації про свою діяльність. 

 
 14. Рішення Галузевої ради мають рекомендаційний характер. 

 
 15. Організаційно-технічне забезпечення  діяльності Галузевої ради у тому 

числі протоколювання  її засідань, здійснює відділ  торгівлі та споживчого ринку 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 
 
 

 Керівник апарату                                                      А. Павленко 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


