Програмні положення Плану роботи
Житомирської обласної організації підприємців, роботодавців та орендарів
на 2012 - 2015 роки
Розуміючи свою відповідальну роль як об’єднання підприємців і роботодавців, що презентує продукуючу соціальну спільноту
Житомирсщини, з метою ефективного використання можливостей підприємництва для розвитку економіки міста та області, прискорення
економічних реформ, вирішення соціальних проблем та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку
діяльність, Житомирська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів розробила План заходів, реалізація яких дасть змогу
забезпечити сталий розвиток підприємництва на Житомирщині, налагодити конструктивний діалог між Владою та бізнесом. Узгоджені та
зважені кроки забезпечать створення цивілізованого нормативно-правового поля для здійснення підприємницької діяльності.
Основні задачі роботи організації:
1. Сприяння реалізації економічних прав та свобод підприємців, стимулювання економічної активності.
2. Врегулювання господарської діяльності, зменшення адміністративних бар`єрів для започаткування та розвитку бізнесу.
3. Інформаційне забезпечення бізнес-середовища.
4. Захист прав власності суб'єктів підприємництва.
5. Протидія корупції.
6. Захист конституційних прав та інтересів підприємців у соціальному діалозі з Владою.

1. Сприяння реалізації економічних прав та свобод підприємців, стимулювання економічної активності
Напрямки
Заходи та умови реалізації
I. Домогтися внесення змін та доповнень до Податкового кодексу України, що сприятимуть зростанню ділової
1.1. Удосконалення
активності суб`єктів малого та середнього бізнесу, а саме:
податкового
1) збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з одночасною оптимізацією механізмів
законодавства
функціонування системи та унеможливлення зловживань;

1.2. Удосконалення
законодавства в сфері
утворення та ліквідації
суб'єктів
підприємництва
1.3. Стимулювання
зайнятості та створення
нових робочих місць
1.4. Стимулювання
розвитку новостворених
суб'єктів
підприємництва
1.5. Удосконалення
законодавства в сфері
соціального страхування

2) спрощення механізмів адміністрування податків тощо.
II. Забезпечення захисту прав платників податків у взаєминах з контролюючими органами.
III. Чіткість та прозорість процедури застосування штрафних та адміністративних санкцій до суб'єктів МСБ, з
урахуванням адекватності порушень та фінансово-адміністративної відповідальності за них.
IV. Відмова від практики, коли нові законодавчі акти в сфері оподаткування вступають в силу в поточному
періоді (виключно з нового фінансового року).
I. Спрощення механізмів входження на ринок новостворених підприємницьких структур (реєстрації тощо)
II. Внесення змін до чинного законодавства щодо спрощення (скорочення часових та ресурсних витрат)
процедур ліквідації (банкрутства) підприємств.

I. Удосконалення програми надання кредитів на пільгових умовах підприємцям (фізичним особам), які
створюють власний бізнес, а також програм Державного центру зайнятості щодо надання допомоги
безробітнім, що відкривають власну справу.
I. Звільнення від оподаткування доходів новостворених суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм
власності, в тому числі і фізичних осіб, які спрямовуються на створення нових робочих місць.

I. Подальше удосконалення системи сплати єдиного соціального внеску, оптимізація його розміру та
механізмів адміністрування.

2. Врегулювання господарської діяльності, зменшення адміністративних бар`єрів для започаткування та розвитку бізнесу
Напрямки
Заходи та умови реалізації
2.1. В сфері регуляторної I. Безумовне виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької
діяльності" в контексті погодження проектів регуляторних актів із громадськими об’єднаннями підприємців.
політики
2.2. В сфері дозвільної
системи

I. Домогтися удосконалення нормативно-правової бази дозвільної системи в контексті скорочення витрат
підприємницьких ресурсів (часових, фінансових тощо) на отримання дозволів.
II. Подальше удосконалення системи видачі дозволів за принципом «єдиного вікна».

2.3. В сфері перевірок

I. Забезпечення участі представників об’єднань роботодавців у проведенні заходів щодо проведення перевірок
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності державними контролюючими
органами, забезпечивши при цьому неухильне виконання Указу Президента України від 23 липня 1998 року №
817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності".

Напрямки
3.1. Інформація

3. Інформаційне забезпечення бізнес-середовища
Заходи та умови реалізації
I. Залучення Організації до реалізації програм з підвищення поінформованості підприємців з питань доступу до
підприємницьких ресурсів - державних та міжнародних пільгових програм кредитування (мікрокредитування);
об’єктивної та оперативної інформації щодо поточного стану та прогнозування розвитку ринків (галузей економіки)
II. Забезпечення більш тісної взаємодії органів державної влади та недержавних інформаційних ресурсів (газети,
журнали, сайти) щодо інформування підприємців з даних питань шляхом проведення спільних семінарів,
конференцій, круглих столів тощо.
III. Проведення навчання підприємців за кошти бюджетів на регіональному рівні у зв’язку із законодавчими змінами
(податкове та пенсійне законодавство тощо) із залученням до цієї програми громадських об`єднань підприємців та
роботодавців.

Напрямки
4.1. Удосконалення
законодавства щодо
захисту прав приватної
власності

Напрямки
5.1. Запобігання
практиці надання
органами влади різних
рівнів платних послуг
суб`єктам бізнесу
5.2. Посилення
відповідальності
посадових та службових
осіб органів різних рівнів
за корупційні дії
5.3. Громадський
контроль та публічність
в сфері протидії корупції

4. Захист прав власності суб`єктів підприємництва
Заходи та умови реалізації
I. Запобігання рейдерству, незаконному захопленню приватної власності.
II. Запобігання незаконним діям органів влади щодо арешту (конфіскації майна) підприємців.

5. Протидія корупції
Заходи та умови реалізації
I. Законодавчо унеможливити надання органами державної влади та місцевого самоврядування надання
адміністративних послуг на платній основі.
II. Забезпечити громадських контроль з боку Організації щодо запобігання практики надання платних
адміністративних послуг органами виконавчої влади різних рівнів.
I. Запровадження дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних службовців за невиконання
регуляторних актів та порушення встановлених процедур.
II. Забезпечення громадського контролю за неприпустимістю надання посадовими та службовими особами
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування переваг окремим
суб'єктам підприємницької діяльності щодо здійснення послуг з підготовки документів, необхідних для
започаткування та ведення підприємницької діяльності.
I. Посилення взаємодії Організації та реалізації громадських проектів щодо висвітлення явищ корупції в сфері
взаємодії влади та бізнесу.

Напрямки
6.1. В сфері
інституалізації
соціального діалогу

6. Захист конституційних прав та інтересів підприємців у соціальному діалозі з Владою
Заходи та умови реалізації
I. Домогтися зростання повноважень Організації у соціальному діалозі стосовно впливу на розробку та
реалізацію нормативних документів, що регулюють господарську діяльність.
II. Сприяти самоорганізації суб`єктів бізнесу шляхом інформаційно-методологічної підтримки.
III. Домогтися посилення підтримки органів місцевої влади щодо розвитку Організації.

