Про затвердження нового складу
регіональної ради підприємців
при обласній державній адміністрації
З метою залучення суб’єктів господарювання, громадських організацій
підприємців, об’єднань підприємців до формування державної регуляторної
політики в області, запровадження прозорого механізму їх участі у підготовці
проєктів рішень органів виконавчої влади, керуючись статтею 6, пунктами 2,
4
частини першої статті 13, пунктом 5 статті 19, пунктами 1, 9 частини першої статті
39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити такий, що додається, склад регіональної ради підприємців при
обласній державній адміністрації (далі – рада підприємців), утвореної
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №
458.
2. Затвердити Положення про регіональну раду підприємців при обласній
державній адміністрації, що додається.
3. Раді підприємців забезпечити обрання на першому засіданні голови,
заступника голови та секретаря ради підприємців.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 09 лютого 2015 року № 59 «Про новий склад
регіональної ради підприємців при обласній державній адміністрації».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.
Голова обласної
державної адміністрації

С.КОЗИР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
________________ № _________
СКЛАД
регіональної ради підприємців при обласній державній адміністрації

Антонович
Вадим Георгійович

- фізична особа – підприємець, м. Херсон,
с. Зеленівка (за згодою)

Баденко
Оксана Едуардівна

- керівник ТОВ «Плодоовочевий
Херсон» (за згодою)

Базь
Микола Володимирович

- фізична особа – підприємець Генічеського
району (за згодою)

Басанько
Тетяна Юріївна

- співзасновник руху «Save ФОП» (за згодою)

Бєтєв
Вячеслав Веніаминович

- директор ТОВ «Агропроменерго» (за згодою)

Богданов
Ігор Володимирович

- фізична особа – підприємець Генічеського
району (за згодою)

Бронат
Юлія Владиславівна

- юрист
обслуговуючого
кооперативу
«Комунальний
ринок»,
представник
ГО «ПЛОТ», громадський діяч, фізична
особа – підприємець (за згодою)

Буренко
Володимир Васильович

- генеральний директор
Юкрейн» (за згодою)

Бурієв
Валерій Миколайович

- керівник ПАТ «Дніпровський термінал» (за
згодою)

Ващенко
Сергій Іванович

- фізична особа – підприємець, голова районної
ради
підприємців
Каховського
району
(за згодою)

Вечірко
Людмила Леонідівна

- фізична особа – підприємець Каховського
району (за згодою)

ТОВ

комбінат

«Агроальянс

Власов
Юрій Валентинович

- фізична особа – підприємець, керівник
ГО «Підприємці міста Нова Каховка»
(за згодою)

Гавренкова
Вікторія Володимирівна

- співзасновник ПСП «КАЇССА», фінансовий
директор ТОВ «ВВВВ» та ТОВ «САН ЛАЙТ»
(за згодою)

Гордієнко
Олександр Дмитрович

- голова асоціації фермерів та приватних
землевласників Херсонської області (за згодою)

Гузенко
Федір Михайлович

- директор ПП «Відео – Стар», м. Херсон
(за згодою)

Давиденко
Ігор Вікторович

- генеральний директор, засновник ТОВ
«ЮГТАРА», ДП «ДАФ ІМ. СОЛОДУХІНА»
(за згодою)

Дудка
Василь Анатолійович

- директор ТОВ «ХЛІБОДАР» (за згодою)

Дуров
Сергій Борисович

- голова
правління
ПАТ
хлібокомбінат» (за згодою)

Дяченко
Марія Олександрівна

- представник
ГО
«Правозахисна
об’єднаних торговельників», м. Херсон
згодою)

Жужа
Михайло Михайлович

- голова громадської спілки «Підприємці
Херсона», директор ТОВ «Арма Херсон»
(за згодою)

Загребельна
Ольга Павлівна

- директор ТОВ «Аскона-Південь», член Ради
підприємців при Херсонському міському голові
(за згодою)

Іванов
Дмитро Олексійович

- представник Херсонського регіонального
відділення Спілки підприємців малих, середніх
і
приватизованих
підприємств
України
(за згодою)

Ковтун
Сергій Олександрович

- директор ПП «Південьгазмонтаж» (за згодою)

«Херсонський
ліга
(за

Кравченко
Галина Миколаївна

- фізична особа – підприємець Каховського
району (за згодою)

Кулида
Сергій Іванович

- директор ПП «Кулида» Скадовського району
(за згодою)

Куриленко
Петро Леонідович

- директор
(за згодою)

Лисухіна
Наталя Валеріївна

- директор ХФ ПАТ «СОЛДІ І КО» – «СОЛДІХЕРСОН» (за згодою)

Максименко
Олександр Павлович

- голова Ради Територіального відділення ВГО
«Асоціація платників податків України», голова
Ради підприємців при Херсонському міському
голові (за згодою)

Марущенко
Олексій Володимирович

- заступник директора з виробництва ТОВ «Сан
Лайт» (за згодою)

Мердак
Юрій Романович

- керівник Громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону
«Гетьман», м. Херсон (за згодою)

Молодецький
Сергій Петрович

- директор МПП «Авто» Херсонського району
(за згодою)

Олійник
Олександр Анатолійович

- голова
ТОВ
«НВП
«Херсонський
машинобудівний завод» (за згодою)

Островерхов
Олександр Анатолійович

- директор ФГ «АГРО – АЛЬЯНС» (за згодою)

Остроумова
Вікторія Володимирівна

- Президент Херсонської Торгово-промислової
палати (за згодою)

Палічев
Юрій Федорович

- голова ГО «Дороги
Херсонщини» (за згодою)

Перетятько
Віталій Валерійович

- директор ТОВ «СВІВ-ІНВЕСТ», засновник ГО
«Дитячий юнацький спортивний клуб з
баскетболу «Імпульс» (за згодою)

Репілевський
Данило Едуардович

- директор ТОВ «Агробізнес» (за згодою)

ПВКФ

«ПАНІ

вина

КРІСТІНА»

та

смаку

Романюк
Сергій Семенович

- засновник ТОВ «Таврія бетон», м. Херсон (за
згодою)

Сарабосо
Сергій Орландович

- фізична особа – підприємець, м. Херсон
(за згодою)

Сердюк
Андрій Анатолійович

- керівник ПрАТ «Дім
Таврія» (за згодою)

Синюк
Олександр Дмитрович

- голова ГО «Земля Таврії» (за згодою)

Тимофієнко
Юрій В’ячеславович

- голова ГО «Козацьке товариство «Херсонська
Січ», м. Херсон (за згодою)

Ткаченко
Михайло Сергійович

- директор ТОВ «Синевир» (за згодою)

Тодоров
Віктор Миколайович

- директор ТОВ ФІРМА «АЙСБЕРГ», ЛТД
(за згодою)

Токарева
Віра Павлівна

- голова ГО «Асоціація захисту прав приватних
підприємців», член Херсонського осередку
громадської
організації
Всеукраїнське
об’єднання підприємців малого та середнього
бізнесу «Фортеця» (за згодою)

Узбек
Руслан Кузьмич

- голова насіннєвого фермерського господарства
«Руслан» (за згодою)

Халупенко
Денис Миколайович

- керівник виноробного господарства «Курінь»
(за згодою)

Шмигельська
Ольга Володимирівна

- фізична особа – підприємець, м. Гола Пристань
(за згодою)

Штанько
Віталій Миколайович

- голова фермерського господарства «ВікторіяАсканія» (за згодою)

Ярмій
Павло Олексійович

- голова правління ГО «Агенція регіонального
розвитку
Таврійського
об’єднання
територіальних громад» (за згодою)

Директор Департаменту
розвитку економіки
обласної державної адміністрації

марочних

кон’яків

Ю.КРИВЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
________________ № _________
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду підприємців при обласній
державній адміністрації

1. Регіональна рада підприємців при обласній державній адміністрації (далі –
рада підприємців) є консультативно-дорадчим органом Херсонської обласної
державної адміністрації.
2. Рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією
та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим
положенням.
Положення про раду підприємців затверджується розпорядженням голови
Херсонської обласної державної адміністрації.
3. Основними завданнями ради підприємців є:
1) сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії суб’єктів
господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців та
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на засадах партнерства
і відкритості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної
політики і державної політики у сфері підприємництва в регіоні, сприяння захисту
законних прав та інтересів підприємців;
2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів
у сфері підприємництва;
3) розгляд проєктів регіональних програм розвитку підприємництва
та участь у проведенні аналізу їх виконання;
4) підготовка і подання органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування пропозицій щодо:
- створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення
розвитку підприємництва в регіоні;
- розв’язання спірних питань у сфері підприємництва;
5) розвиток підприємницької ініціативи, підтримка та популяризація
підприємницької діяльності, досвіду соціальної відповідальності бізнесу,
відродження позитивних традицій та етичних принципів підприємництва.
4. Рада підприємців має право:
1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів
господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців,
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових
та
експертних організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);
3) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
4) подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
пропозиції з питань, що належать до їх компетенції, та готувати пропозиції голові
обласної державної адміністрації щодо звернення до вищих державних органів.
5. Рада підприємців формується за територіальним принципом із числа
представників суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців,
об’єднань підприємців, організацій роботодавців, громадської ради при
Херсонській обласній державній адміністрації.
6. Формою роботи ради підприємців є засідання, що проводяться не рідше ніж
один раз на квартал.
Персональний склад ради підприємців затверджується розпорядженням
голови обласної державної адміністрації згідно з поданими заявками протягом 30
календарних днів з дати їх подання.
Члени ради підприємців виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Рада підприємців на своєму засіданні обирає голову ради, двох його
заступників та секретаря простою більшістю голосів присутніх членів ради.
Засідання ради підприємців веде голова, а за його відсутності – заступник
голови.
Голова
ради підприємців рекомендується
обласною державною
адміністрацією для включення до складу ради підприємців при Кабінеті Міністрів
України.
7. Голова ради підприємців здійснює керівництво її діяльністю, а саме:
- організує діяльність ради підприємців;
- керує роботою ради підприємців;
- скликає та проводить засідання ради підприємців;
- підписує документи від імені ради підприємців;
- звітує про роботу ради підприємців;
- представляє раду підприємців у відносинах з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, засобами
масової інформації.
Повноваження голови ради підприємців припиняються за рішенням ради
підприємців у випадку подання ним відповідної заяви або у разі висловлення йому
недовіри членами ради підприємців.
У разі припинення повноважень голови ради підприємців його обов’язки, до
обрання нового голови, виконує заступник голови ради підприємців.
8. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар.
Секретар ради підприємців:
- організовує підготовку та проведення засідань, інформує членів ради
підприємців про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання шляхом
надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або
в
інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення
засідання;
- веде та складає протоколи засідань;
- готує та подає інформацію для розміщення в засобах масової інформації та
на офіційному вебсайті Херсонської обласної державної адміністрації.

9. Повідомлення про скликання засідання ради підприємців, у тому числі
позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше 2 робочих днів до
їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної державної
адміністрації.
Позачергові засідання ради підприємців можуть скликатися за ініціативи
голови обласної державної адміністрації, голови ради, або одного з членів
загального складу її членів.
10. На своїх засіданнях рада підприємців приймає рішення з питань, що
належать до її компетенції, які оформляються протоколом.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувала більш як половина присутніх на засіданні членів ради підприємців.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні.
Пропозиції та рекомендації зазначаються у протоколі засідання, який
підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам
ради підприємців та Херсонській обласній державній адміністрації.
Член ради підприємців, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу
засідання.
11. Інформація про дистанційну участь у засіданні ради підприємців фіксується
у протоколі засідання ради.
12. Засідання ради підприємців є правоможним, якщо на ньому присутні
(у
тому числі дистанційно) не менше як половина її членів від загальної кількості
складу.
13. Членство в раді підприємців припиняється на підставі:
- систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без поважних причин
(більше ніж три рази);
- неможливості члена ради брати участь у роботі ради підприємців за станом
здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено
дієздатним;
- подання членом ради підприємців відповідної особистої заяви із зазначенням
причин припинення членства;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена ради
підприємців;
- смерті члена ради.
14. Рада підприємців інформує громадськість про свою діяльність через
місцеві засоби масової інформації та офіційний вебсайт Херсонської обласної
державної адміністрації.
15. Рада підприємців має бланк зі своїм найменуванням.
16. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи ради підприємців
здійснює Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації.
Директор Департаменту
розвитку економіки обласної
державної адміністрації
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