ПРОТОКОЛ
організаційного засідання комісії з питань
промислової політики, підприємництва та інвестицій
Громадської ради при Полтавській обласній раді
м. Полтава
15 вересня 2014 року
Місце проведення: вул. Жовтнева, 45, кім. 114, м. Полтава 36014, Полтавська область
Присутні: Донченко Тетяна Григорівна від ГО «Суспільна служба України», Шоно Алла
Григорівна від БО «Взаємопоміч», Кузьменко Ніна Володимирівна від ГО «Спілка
захисту прав підприємців», Лейкін Сергій Михайлович від ГО «Полтавський бізнесінкубатор», Любич Андрій Васильович від ГО «Інститут фінансів та права».
Час: 17.00 – 18.30.
№
п/п
1

Питання для розгляду

Час

Щодо кворуму для початку роботи 17.00комісії.
18.30

Доповідач
Присутні учасники.

Пропозиція: визнати 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 22го березня 2014-го року, з подальшим розпорядженням Голови Полтавської обласної ради
від 31.03.2014 року № 69.
Результати відкритого голосування: за – 5, проти – 0, утрималось – 0.

№
п/п
2

Питання для розгляду
Щодо обрання керівників комісії .

Час

Доповідач

17.0018.30

Учасники зборів.

Пропозиція Кузьменко Ніни Володимирівни: обрати Головою комісії Любича Андрія
Васильовича (ГО «Інститут фінансів та права») та заступником Голови комісії Лейкіна
Сергія Михайловича (ГО «Полтавський бізнес-інкубатор»).
Результати голосування: за – 5, проти – 0, утрималось – 0.

Голова комісії Любич Андрій Васильович поінформував присутніх членів комісії про
необхідність налагодження співпраці між Постійною комісією Полтавської обласної ради
з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій та профільною комісією
Громадської ради при Полтавській обласній раді. Зокрема, постійна комісія Полтавської
обласної ради з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій здійснює
контроль за виконанням наступних регіональних цільових програм:
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.,
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
стор. 1 з 2

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.),
3) програма залучення інвестицій у розвиток Полтавської області до 2015 року,
затверджена 28-ю позачерговою сесією обласної ради V скл. від 12.10.2010 р.,
4) 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.),
5) програма захисту прав споживачів у Полтавській області на 2014-2015 рік, затверджена
XX сесією обласної ради VI скликання від 25.12.2013 р.

№
п/п
3

Питання для розгляду

Час

Щодо стану виконання комплексної 17.00-

Доповідач
Учасники зборів.

програми
розвитку
малого 18.30
підприємництва у Полтавській
області на 2013-2014 роки,
затверджена
XVI-ю
сесією
обласної ради VI скликання від
23.05.2013 р.
Пропозиція Любича Андрія Васильовича: відповідно до Наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2006 р. N 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про
їх виконання», здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних
звітів) про результати виконання програми є однією основних стадій розроблення та
виконання програми. Керуючись Розділом IV Закону України від 13 січня 2011 року N
2939-VI «Про доступ до публічної інформації», зробити письмовий запит на інформацію
щодо стану виконання Комплексної програми розвитку малого підприємництва у
Полтавській області на 2013-2014 роки, у Департамент економічного розвитку
Полтавської облдержадміністрації, який є відповідальним за реалізацію програми, та
отримати звіт про виконання цієї програми за 2013-й рік.
Результати голосування: за – 5, проти – 0, утрималось – 0.

№
п/п
4

Питання для розгляду

Час

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

Доповідач
Учасники зборів.

Пропозиція Кузьменко Ніни Володимирівни: ініціювати включення до складу робочої
групи по розробці програми розвитку малого підприємництва у Полтавській області на
2015-2017-й роки, створеної розпорядженням Голови Полтавської ОДА, трьох осіб від
Громадської ради при Полтавській обласній раді (Кузьменко Ніну Володимирівну,
Лейкіна Сергія Михайловича та Любича Андрія Васильовича).
Результати голосування: за – 5, проти – 0, утрималось – 0.

стор. 2 з 2

