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Дорогі друзі, читачі,
члени Спілки!
Славетний Оноре де Бальзак сказав: «Ніщо ми

так погано не знаємо, як те, що має знати кожен –
закон». Під цими словами і сьогодні може підписатися
будь-хто, звісно, виключаючи професіоналів цієї
справи. Саме через незнання цих законів ми часто – густо потрапляємо в комічні,
драматичні і навіть трагічні ситуації. І не тільки тому, що юридична система України
досить складна, бо налічує дуже багато законів і нормативно-правових актів, а й тому,
що правовим всеобучем суспільства у нашій країні практично ніхто не займається.
Майже кожен із нас рано чи пізно стикається з проблемами, котрі неможливо
розв’язати без кваліфікованої юридичної допомоги, навіть якщо ми володіємо якимись
загальними знаннями законів із тих чи інших питань.
Саме тому, щоб надати правові знання та правову допомогу тим, хто цього
потребує, ми і започатковуємо цей спільний проект – бюлетень «Правовий порадник
підприємця», який будуть готувати для вас фахівці найвищого рівня, спеціалісти
Головного управління юстиції Кіровоградської області, члени Кіровоградського
обласного регіонального відділення спілки підприємців, малих, середніх та
приватизованих підприємств України, прес-служба Міндоходів у Кіровоградській
області, спеціалісти Кіровоградського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України.
На сторінках бюлетеня Ви матимете змогу отримати кваліфіковані відповіді на
питання з таких сфер, як цивільне, житлове, трудове, сімейне та з інших галузей права.
Для можливості практичного застосування визначених законодавством прав громадян
будуть наводитися зразки процесуальних документів, новини з Міндоходів.
Безвихідних ситуацій не буває, що ми й доведемо на сторінках нашого
бюлетеня.
З повагою,
Голова Спілки
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КОРВ СПМСППУ
інформує:
Джерело інформація – офіційний сайт Спілки
http://kirspilka.kr.ua/?p=1985

ПЛАН
засідання Ради КОРВ СПМСППУ
Липень 2014

Про

співпрацю з органами державної влади органами самоврядування,

організаціями, підприємствами та громадськими об’єднаннями нашого регіону.
Серпень 2014

Про проведення акції «Серце підприємця не байдуже до чужого горя»
Вересень 2014

Про досвід підприємців в Україні та за кордоном
Жовтень 2014

Про ефективність нового податкового законодавства.
Листопад 2014

Про проведення звітно-виборної конференції КОРВ СПМСППУ
Грудень 2014

Про спільну співпрацю науковців та підприємців по розвитку економічного

регіону.
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ПРОГРАМА ДІЙ
Кіровоградського обласного регіонального відділення Спілки
підприємців, малих, середніх та приватизованих підприємств
України на 2014 рік
1.

Захист законних інтересів членів Спілки.

1.1. Здійснювати захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності в органах
виконавчої та законодавчої влади шляхом безпосередньої участі представників Спілки
в роботі громадських формувань, а, при необхідності, делегувати членів Спілки до
складу таких формувань /комісій, колегій, комітетів, громадських рад при органах
виконавчої влади/, в тому числі:
Комітет підприємців малого та середнього бізнесу при Кіровоградській
регіональній Торгово-промисловій палаті.
1.2. Посилити роботу Центру правової допомоги Спілки.
З цією метою:
- постійно поширювати через членів Спілки, підприємницького загалу
інформацію про центр, його завдання і можливості;
- інформувати підприємницьку громадськість про діяльність Центру, в т.ч.
через газету «Підприємець Кіровоградщини».
1.3. Продовжити роботу по укладанню угод про співробітництво з ОДА та
обласною радою, районними державними адміністраціями, установами, засобами
масової інформації, громадськими об'єднаннями.
2.

Участь в удосконаленні нормативно-правової бази у сфері підприємницької

діяльності.
2.1.1. Постійно проводити аналітичну роботу з моніторингу, експертизи,
супроводження проектів чинних нормативно - правових актів, що регулюють
підприємницьку діяльність, проводити громадські заходи (круглі столи, громадські
слухання) з цих питань.
2.1.2. У сфері фінансово кредитної політики:
робота з банками по створенню необхідних умов по кредитуванню підприємців, що
займаються виробництвом;
створення СП та спільного інвестування.
2.1.3. У сфері приватизації та ефективного управління майном:
- робота з відділом державної реєстрації прав на нерухоме майно,
довести до підприємців інформацію про створення гарячої лінії для
громадян з роз'яснення питань державної реєстрації прав на нерухоме
майно.
2.1.4. У розвитку приватного підприємництва:
- внесення пропозицій у розвитку та реалізацію програм соціальної
підтримки підприємців;
- участь у інформаційно-консультаційних центрах при органах місцевого
самоврядування для представників малого і середнього бізнесу;
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2.1.5. У сфері аграрної політики:
- допомога в отриманні грантів для розвитку агропромислового комплексу;
- участь у завершенні земельної реформи;
- сприяти зв'язкам для реалізації сільськогосподарської продукції;
- сприяти залученню передових технологій для переробки с\г продукції.
2.1.6. У сфері промислової політики:
- сприяти створенню сприятливих умов для розвитку вітчизняного
виробництва, впровадження високих наукових конкурентоспроможних
технологій;
- сприяти розширенню ринку збуту продукції вітчизняних підприємств;
- активізація міжнародного співробітництва.
2.1.7. У сфері зайнятості:
- наполегливо працювати над втіленням в життя спільного рішення КОРВ
СПМСППУ та Кіровоградського обласного центру зайнятості «Про
створення додаткових робочих місць у нашому регіоні» від 17.01.2014
року;
- вести наполегливу роботу по підтримці роботодавців до збереження та
створення робочих місць;
- брати активну участь у розробці, обговоренні проектів та виконанні
регіональних програм по підтримці та розвитку підприємництва, в роботі
комітетів, комісій, колегій при органах місцевого самоврядування.
3.

Сприяння створенню інфраструктури малого і середнього підприємництва,

розвиток структури Спілки.
- провести бізнес-форум «Малий та середній бізнес пропонує для розвитку
регіону»;
- заключити договора про співпрацю з районними відділеннями
СПМСППУ;
- продовжити роботу по удосконаленню структури Спілки, створенню
регіональних відділень у районах області (охопити не менше 70%
районів області);
- проводити систематичну спрямовану роботу по залученню у члени
Спілки, домогтися на кінець року 80 членів;
- ввести в практику проведення днів підприємця по населених пунктах
області;
- провести виставку-ярмарок товарів підприємців Кіровоградщини.
4.

Продовжити

надавати інформацію, щодо вдосконалення фінансової

підтримки малого і середнього підприємництва:
- організувати зустріч членів Спілки з представниками банків, фондів для
обговорення фінансової підтримки підприємництва;
- налагодити інформацію серед членів Спілки щодо можливостей
отримання кредитних ресурсів для МСП;
- надавати методичні рекомендації щодо складання бізнес-планів, щодо
отримання інвестицій;
- проводити роботу з представниками банків, інвестиційних компаній з
метою пошуку ефективних шляхів фінансової підтримки підприємництва.
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5.

Подальший

розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними

організаціями підприємців та їх об'єднаннями: Ізраїль, Німеччина, Росія, Білорусь,
Молдова, Казахстан, Польща, Болгарія, Хорватія, Італія.
6.

Підвищення рівня кваліфікації професійних знань членів Спілки:
-

7.

продовжити підвищення ефективності сайту КОРВ СПМСППУ;
провести наукову конференцію «Влада-бізнес-наука»;
щомісячний семінар;
практикум для членів Спілки;
провести круглий стіл;
провести наукову конференцію.

Удосконалення інформаційного забезпечення членів Спілки:
-

-

цикл радіопередач на обласному радіо;
випуск журналу «Правовий порадник підприємця»;
продовжити роботу клубу «Юних бізнесменів» (на базі школи №14, м.
Кіровоград);
продовжити підтримувати картотеку електронних адрес членів Спілки;
продовжити випуск газети «Підприємець Кіровоградщини»;
робота з засобами ЗМІ.

Правовий порадник підприємництва №2’2014
10

