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МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Мостиська

Про затвердження Положення
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Зареєстровано в Мостиському
р а й о н н о м у у 11 р а п л і н н і
юстиції у Львівській області

ііро комісію з питань розвитісу
підприємництва в районі

№

2 0 - ^ Р . за
Уповноважена особа органу держї
реєстоації

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місце^державні адміністрації»,
статті 1 Указу Президента України від 15.07.2000

«Про заходи щодо

забезпечення підтримки та загального розвитку підприємницької діяльності», наказу
державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від
18.10.2000 № 52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 листопада
2000 року за №780/5001:

1. Затвердити Положення про комісію з питань розвитку підприємництва в
районі, що додається.

2. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Сатурчак Н. С.) подати
це розпорядження на реєстрацію до районного управління юстиції.
4

3. Дане розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти заступника голови
райдержадмінісі

Голова район
державної адм

М. М. Мартин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
" 24

" березня 2015 р. № 9 1

З а р е е с т р о в с н о в Мостиському
раї
управлінні
юстиц і у Львівській області

20<Гр. за Нор^УГ
І Уповиоваженв осооа органу д е р ж а в ^
І
; реєстоації
Положення
про комісію з питань розвитку підприємництва в районі

1. Комісія з питань розвитку підприємництва в районі (далі - Комісія) є
дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної політики у сфері
розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:
координація роботи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та громадських організацій, підприємців у запровадженні єдиної
державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвитку та підтримки
підприємництва в районі;
підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у
зазначених сферах;

обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що
виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв'язання;
розгляд проектів комплексних та цільових районних програм розвитку малого
підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів;
сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної
громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та
етичних принципів вітчизняного підприємнищва.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія має право:
утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до
участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та
громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);
одержувати в установленому порядку безплатно інформацію та матеріали,
необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;
заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів
виконавчої

влади,

органів,

що

здійснюють

контроль,

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до
компетенції Комісії;
подавати місцевим органам виконавчої влади пропозиції з питань, що належать
до компетенції Комісії.

5. Комісію очолює перший заступник голови райдержадміністрації. Голова
Комісії має заступника.

6. До складу Комісії на паритетних засадах входять представники об'єднання
підприємців, уповноважений з питань захисту прав підприємців, представники
органів державної податкової служби, органи внутрішніх справ, громадські діячі та
вчені.
Персональний

склад

комісії

затверджується

розпорядженням

голови

райдержадміністрації. Голова, його заступник та члени Комісії беруть участь у Гї
роботі на громадських засадах.

Персональний

склад

комісії

затверджується

розпорядженням

голови

райдержадміністрації. Голова, його заступник та члени Комісії беруть участь у її
роботі на громадських засадах.

7. Основною формою роботи Комісії є її засідання. Засідання Комісії
проводяться відповідно до плану, який затверджується головою Комісії.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів
Комісії.
Засіданням Комісії керує її голова або за дорученням голови його заступник.

8. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів
членів Комісії, присутніх на її засіданні.

9. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для
розгляду

і

врахування

в

роботі

місцевими

органами

виконавчої

влади,

підприємствами, установами та організаціями.

10. Комісія систематично інформує громадськість через засоби масової
інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

11.

Питання

організаційного,

матеріально-технічного

та

фінансового

забезпечення діяльності Комісії вирішується головою Комісії.

12. Комісія у своїй роботі використовує бланк установленого нею зразка.

Керівник апарату
райдержадміністрації

И щ !

Н. І. Голуб

