
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 16 травня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 109-р 

 

Про створення  ради з питань розвитку 

малого та середнього підприємництва 

при Бережанській  міській раді 

 

 Відповідно до ст.12, ст.42 Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України  «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», Стратегії розвитку малого та 

середнього підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 

року № 318 та «Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

2017-2018 роки», затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 23 

лютого 2017 року № 502, на виконання доручення голови обласної державної 

адміністрації від 15 березня 2017 року №21 «Щодо створення рад з питань 

розвитку малого та середнього підприємництва при міських радах», з метою 

розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, залучення суб’єктів 

господарювання, громадських об’єднань підприємців до формування державної 

регуляторної політики і державної політики у сфері підприємництва в місті: 

 

1. Створити раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва  

при  Бережанській міській раді у складі згідно додатку №1 (додається). 

2. Затвердити  «Положення про раду з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при Бережанській міській раді», згідно додатку №2 

(додається). 

3. Сектору  економіки міської ради : 

1) вжити заходів щодо створення належних умов для роботи ради з питань 

розвитку малого та середнього підприємництва при міській раді; 

2) забезпечити при потребі участь представників міської ради у засіданнях 

ради; 

3) забезпечити  постійне  інформування громадськості про роботу ради з 

питань  розвитку малого та середнього підприємництва при міській раді 

шляхом розміщення повідомлень на офіційному веб-сайті міської ради. 



4.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови  

від 03 листопада 2016 року № 441 « Про склад координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва при Бережанській міській раді». 

5. Сектору  економіки  міської ради про результати роботи ради з питань 

розвитку малого та середнього підприємництва при міській раді  інформувати 

департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації 

до 15 травня 2018 року та щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним 

періодом. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника  міського голови Адамовича П.П.  

 

 

   Міський голова                                                                         В.Я. МУЗИЧКА 

    
       Вридник С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток №1 

до розпорядження  міського  голови 

від 16.05.2018 року № 109-р 

 

СКЛАД  

ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при Бережанській міській раді 

 

 

ВАСЬКІВ Тарас 

Ігорович 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

ВІТКОВСЬКА Наталя 

Тарасівна 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

ГУРКО Ігор 

Андрійович 

 фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

КУЛИНА Роман 

Федорович 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

МАДА Юрій 

Богданович 

- фізична особа-підприємець, (за згодою); 

 

МАЗУРИК Василь 

Михайлович 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

МЕХАНІК Роман 

Іванович 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

 

МІСЯЧКО Олег 

Володимирович 

- фізична особа-підприємець (за згодою); 

  

ТКАЧ Михайло 

Богданович 

- керівник ТОВ «Успіх» (за згодою); 

 

ЯКИМІВ Володимир 

Ярославович 

- фізична особа-підприємець, співвласник  

ТзОВ «Мегаком» (за згодою); 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток № 2 

до розпорядження  міського  голови 

від 16.05.2018 року № 109-р 

 

 

                                            ПОЛОЖЕННЯ 

про раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва  

при Бережанській міській раді 

 

1. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва                  

при міській раді є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при 

Бережанській міській раді. 

2. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями сесії Бережанської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями голови обласної  державної адміністрації  та цим 

Положенням.  

3. Основними завданнями ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при міській раді 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 міста;  

2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових 

актів у сфері підприємництва;  

3) розгляд проекту міської програми розвитку малого і середнього 

підприємництва та участь у проведенні аналізу її виконання;  

4) підготовка і подання  пропозицій щодо:  

- створення правових, економічних та організаційних умов для 

забезпечення розвитку підприємництва міста;  

- формування та реалізація в місті державної регуляторної політики і 

державної політики у сфері підприємництва, спрямованої на забезпечення 

захисту інтересів суб'єктів господарювання;  

- 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; 

6) ініціювання впровадження механізмів активізації підприємництва, у 

тому числі шляхом утворення об’єктів інфраструктури розвитку  

підприємництва та всебічної підтримки їх діяльності, у межах чинного 

законодавства; 



7) сприяння розвитку кооперативних зв’язків між суб’єктами 

господарської діяльності міста. 

4. Положення про раду з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва  при  міській раді  затверджується  міським головою                  

м. Бережани  та схвалюється на її засіданні. 

5. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді має право:  

1) утворювати робочі групи із залученням представників суб’єктів  

господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців,  

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових та експертних 

організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;  

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та  

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;  

3) отримувати від органів виконавчої влади інформаційну та 

консультативну підтримку;  

4) подавати органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 

пропозиції з питань, що належать до їх компетенції. 

6. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

Бережанській міській раді формується із числа представників суб’єктів 

господарювання, громадських організацій підприємців, об’єднань підприємців, 

тощо.  

Персональний склад ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при міській  раді становить не менше   5 осіб  та 

затверджується розпорядженням міського голови .   

7. Формою роботи ради з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при міській  раді є засідання, що проводяться не рідше,  одного 

разу на квартал.  

Порядок скликання та ведення засідань визначається регламентом ради з 

питань розвитку малого та середнього підприємництва при міській раді, який 

затверджується на її засіданні.  

8. Раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді очолює голова, який має заступника та секретаря.  

Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при міській 

раді  на своєму засіданні обирає голову ради, його заступника  та секретаря 

простою більшістю голосів присутніх членів ради.  

9. Голова ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при міській раді здійснює керівництво її діяльністю.  

10. Голова ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при міській раді рекомендується Бережанською міською радою для включення 

до складу ради підприємців при обласній державній адміністрації.  

11. Для забезпечення діяльності ради з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва при міській раді може утворюватися секретаріат, 

керівник якого призначається головою зазначеної ради.  



12. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді на своєму засіданні затверджує положення про її секретаріат.  

13. Члени ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при міській раді виконують свої обов'язки на громадських засадах.  

14. На своїх засіданнях рада з питань розвитку малого та середнього 

підприємництва при міській  раді  схвалює пропозиції та рекомендації з питань, 

що належать до її компетенції.  

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них 

проголосувала більше, ніж половина присутніх на засіданні членів ради з 

питань розвитку малого та середнього підприємництва. 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 з питань розвитку малого та середнього підприємництва та міському 

голові .  

Член ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.  

15. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

співпрацює з об’єктами інфраструктури розвитку підприємництва. 

16. Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при 

міській раді інформує громадськість про свою діяльність через  офіційний веб-

сайт міської ради.  

17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи ради з питань 

розвитку малого та середнього підприємництва при міській раді здійснює 

сектор економіки міської ради. 

Рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва при міській 

раді забезпечується приміщенням для проведення засідань адміністративному  

будинку Бережанської міської ради по вул. Банкова, 3 в      м. Бережани. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                  О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 


