ПРОПОНОВАНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
організаційного засідання комісії з питань
промислової політики, підприємництва та інвестицій
Громадської ради при Полтавській обласній раді
м. Полтава
вівторок, 21 жовтня 2014 року
Місце проведення: вул. Жовтнева, 45, кім. 114, м. Полтава 36014, Полтавська область
Запрошені: члени комісії з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій
Громадської ради при Полтавській обласній раді.
Час: 17.00 – 18.30.
№
п/п
1

Питання для розгляду

Час

Щодо кворуму для початку роботи 17.00комісії.
18.30

Доповідач
Любич А. В.

Порахувати кількість осіб, для того щоб засідання комісії з питань промислової політики,
підприємництва та інвестицій Громадської ради при Полтавській обласній раді таким, що
має кворум, відповідно до Положення про Громадську раду України при Полтавській
обласній раді, затвердженого Протоколом № 1 засідання Громадської ради при
Полтавській обласній раді від 21-го березня 2014-го року, погодженого Головою
Полтавської обласної ради 22-го березня 2014-го року, з подальшим розпорядженням
Голови Полтавської обласної ради від 31.03.2014 року № 69.
№
п/п
2

Питання для розгляду

Час

Щодо налагодження співпраці з 17.00Постійною комісією з питань 18.30
промислової
політики,
підприємництва
та
інвестицій
Полтавської обласної ради

Доповідач
Любич А. В.

В комісії 8 депутатів Полтавської обласної ради:
Голова комісії: 1. Данилейко Микола Іванович, по одномандатному мажоритарному виборчому
округу №53 від Партії регіонів.
Члени комісії:
2. Бондаренко Віктор Миколайович, обраний по багатомандатному виборчому округу від
політичної партії «Совість України».
3. Бульбаха Юрій Іванович, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 18
від Партії регіонів.
4. Трефілов Анатолій Миколайович, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому
округу № 52 від Партії регіонів.
5. Сазонов Сергій Васильович, обраний по багатомандатному виборчому округу від ВО
«Батьківщина».
6. Тимоха Олександр Федорович, обраний по одномандатному мажоритарному виборчому округу
№ 14 від політичної партії «Сильна Україна».
7. Коваленко Геннадій Борисович, обраний по багатомандатному виборчому округу від
політичної партії «Фронт Змін».
8. Олексенко Олександр Сергійович, обраний по багатомандатному виборчому округу від ВО
«Батьківщина».
Куратор комісії - Таранова Тетяна Анатоліївна, тел.56-98-09
стор. 1 з 4

Веб-сторінка комісії: http://oblrada.pl.ua/index.php/oblrada/postijni-komisiyi/295-z-pitan-promislovoyipolitiki-pidpriemnitstva-ta-investitsij.

№
п/п
2

Питання для розгляду

Час

Щодо призначення відповідальних за 17.00здійснення громадського контролю 18.30
регіональних цільових програм.

Доповідач
Любич А.В.

Зокрема, постійна комісія Полтавської обласної ради з питань промислової політики,
підприємництва та інвестицій здійснює контроль за виконанням наступних регіональних цільових
програм:
Назва програми
Відповідальні за реалізацію програми
1
.

обласна Програма створення демонстраційних
об'єктів високої енергоефективності на 2010-2015
роки, затверджена 23-ю сесією обласної ради V скл.
від
02.12.2009
р.
(http://www.institutefl.org/41%20Poltava%20oblast.ht
m).

Департамент з питань нафтогазового
комплексу, промисловості, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації.

2
.

комплексна
програма
розвитку
малого
підприємництва у Полтавській області на 20132014 роки, затверджена XVI-ю сесією обласної
ради VI скликання від 23.05.2013 р. (зі змінами,
внесеними XVIII-ю сесією обласної ради VI
скликання від 9.10.2013 р. та XX-ю сесією обласної
ради VI скликання від 25.12.2013 р.)
(http://www.institutefl.org/44%20Poltava%20oblast.ht
m).
програма залучення інвестицій у розвиток
Полтавської області до 2015 року, затверджена 28ю позачерговою сесією обласної ради V скл. від
12.10.2010 р.
(http://www.institutefl.org/51%20Poltava%20oblast.ht
m).
Цільова Программа підтримки інвестиційної
діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та
розвитку
міжнародного
співробітництва
Полтавської області на 2014-2016 роки.
(http://www.institutefl.org/52%20Poltava%20oblast.ht
m).
програма покращення умов обслуговування
платників податків Полтавської області та
збільшення надходжень до Державного та місцевих
бюджетів на 2012-2015 роки, затверджена XI
сесією обласної ради VI скликання від 23.05.2012 р.
(зі змінами XVII-ї сесії обласної ради VI скликання
від 17.07.2013 р.)
(http://www.institutefl.org/56%20Poltava%20oblast.ht
m).
програма захисту прав споживачів у Полтавській
області на 2014-2015 рік, затверджена XX сесією
обласної ради VI скликання від 25.12.2013 р.
(http://www.institutefl.org/57%20Poltava%20oblast.ht
m).

Департамент економічного розвитку
облдержадміністрації
(http://gue.gov.ua/pidpriemn/pidpriemn.ht
m).

3
.

4
.

5
.

6
.

стор. 2 з 4

Департамент економічного
облдержадміністрації.

розвитку

Департамент економічного
облдержадміністрації.

розвитку

Головне управління
Полтавській області

Міндоходів

Департамент економічного
облдержадміністрації.

у

розвитку

№
п/п
3

Питання для розгляду

Час

Щодо стану виконання комплексної 17.00-

програми
розвитку
малого 18.30
підприємництва у Полтавській
області на 2013-2014 роки,
затвердженої
XVI-ю
сесією
обласної ради VI скликання від
23.05.2013 р.

Доповідач
Кузьменко Н.В.,
Любич А.В.

У відповідь на запит на інформацію ГО «Інститут фінансів та права» від Департаменту
економічного розвитку Полтавської облдержадміністрації отримано:
інформацію про стан виконання заходів Комплексної програми розвитку малого
підприємництва у Полтавській області на 2013-2014 роки за 2013 рік;
інформацію про стан виконання заходів Комплексної програми розвитку малого
підприємництва у Полтавській області на 2013-2014 роки за І квартал 2014 року;
інформацію про стан виконання заходів Комплексної програми розвитку малого
підприємництва у Полтавській області на 2013-2014 роки за І півріччя 2014 року.
Відповіді на запит розміщено за адресою:
http://www.institutefl.org/44%20Poltava%20oblast.htm.
№
п/п
4

Питання для розгляду

Час

програми 17.00розвитку малого підприємництва 18.30
у Полтавській області на 20152017-й роки,
Щодо

підготовки

Доповідач
Кузьменко Н.В.,
Любич А.В.

Відповідно до Розпорядження голови Полтавської ОДА від 04.07.2014 № 231 «Про робочу
групу з розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2015-2017 роки» (http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/2312014.pdf). Допоки до складу робочої групи по розробці програми розвитку малого
підприємництва у Полтавській області на 2015-2017-й роки, створеної розпорядженням
Голови Полтавської ОДА, не включено трьох осіб від Громадської ради при Полтавській
обласній раді (Кузьменко Ніну Володимирівну, Лейкіна Сергія Михайловича та Любича
Андрія Васильовича), представляти позицію членів громадської ради через існуючих
членів робочої групи, зокрема: Штефана Вадима.
№
п/п
5

Питання для розгляду

Час

Щодо розробки Положення про 17.00комісію та обрання заступника 18.30
голови
та
секретаря
комісії
громадської ради

Доповідач
Члени комісії.

Діяльність Комісії громадської ради потребує положення, відповідно до Положення про
Громадську раду України при Полтавській обласній раді, затвердженого Протоколом № 1
стор. 3 з 4

засідання Громадської ради при Полтавській обласній раді від 21-го березня 2014-го року,
погодженого Головою Полтавської обласної ради 22-го березня 2014-го року, з
подальшим розпорядженням Голови Полтавської обласної ради від 31.03.2014 року № 69
(https://docs.google.com/file/d/0BxNLhN41goO9dTZDNkI0UkE0aDg/preview?pli=1).
Обрати секретарем комісії … .
№
п/п
6

Питання для розгляду

Час

Щодо
організаційного
та 17.00фінансового забезпечення поточної 18.30
діяльності комісії.

Голова комісії

Секретар комісії

стор. 4 з 4

Доповідач
Члени комісії.

Любич А.В.

