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ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва Дмитрівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області

1. Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області 
(далі-Рада) є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації 
державної політики у сфері розвитку підприємництва та реалізації регуляторної 
політики на території Дмитрівської сільської територіальної громади. 
2. Метою створення Ради є запровадження на постійній основі взаємодії органів 

місцевого самоврядування з суб'єктами підприємницької діяльності, 
громадськими об'єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також 

з підприємствами, установами та організаціями територіальної громади.
3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

Дмитрівської  сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями 

сільського голови, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями Ради є: 
1) обговорення нормативно-правових актів, що стосуються підприємницької 
діяльності, в тому числі підготовка пропозицій щодо внесення змін до них; 
2) сприяння виконавчим органам Дмитрівської сільської ради у запровадженні 
єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва; 
3) розгляд регуляторних актів, підготовлених виконавчими органами 

Дмитрівської  сільськї ради на території громади; 
4) забезпечення зворотного зв'язку між суб'єктами підприємницької діяльності 
та виконавчим комітетом Дмитрівської сільської ради щодо оцінки 

ефективності прийнятих виконавчим комітетом Дмитрівської  сільської ради 

рішень; 
5) розгляд інвестиційних проєктів, які подаються на співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва в Кіровоградській області; 
6) розгляд заявок суб'єктів господарювання, які подаються на часткове 

відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах 

для реалізації інвестиційних проєктів; 
7) розгляд та підготовка пропозицій щодо фінансової та інфраструктурної 
підтримки розвитку малого та середнього підприємництва;
8) розгляд пропозицій громадських організацій, підприємців щодо пріоритетів 

економічного розвитку Дмитрівської сільської  територіальної громади; 
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9) підготовка рекомендацій щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
малих і середніх підприємств, розширення зв'язків з підприємствами і 
іноземними фірмами, створення умов для спільної виробничої діяльності;
5. Рада має право: 
1) утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до 

участі в них представників громадських організацій та наукових установ; 
2) вносити пропозиції при розробці та прийнятті рішень, розпоряджень, які 
регулюють підприємницьку діяльність на території сільської територіальної 
громади; 
3) одержувати в установленому порядку безоплатну інформацію, необхідну для 

її діяльності; 
4) заслуховувати на своїх засіданнях керівників підприємств, установ, 
організацій з питань, що належать до компетенції Ради.
 6. До складу Ради на паритетних засадах входять  депутати Дмитрівської 
сільської ради, начальники відділів Дмитрівської сільської ради. 
7. Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради. Голова, заступник та члени Ради беруть участь у її 
роботі на громадських засадах. 
8. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі 
необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання є правомочним, 
якщо на ньому присутні не менше як половина членів Ради. Засідання Ради 

проводить її голова або його заступник. 
9. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів 

членів Ради, присутніх на її засіданні.
 10. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання 

Ради. 
11. Рада встановлює постійні контакти із засобами масової інформації з метою 

висвітлення дій Ради, заходів щодо вирішення проблем розвитку 

підприємництва та впровадження регуляторної політики. 
12. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює секретар Ради.
 

Начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій та комунальної власності апарату 

Дмитрівської сільської ради Олександра ЦІЦЕЙ
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