ПРОЕКТ
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
У СФЕРІ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
м.Ужгород

«____» ____________ 2018 р.

Сектор Державної регуляторної служби України у Закарпатській
області, в особі завідувача Сектору Ганусич Наталії Михайлівни, що діє
на підставі Положення (затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 грудня 2014 року № 724 "Деякі питання Державної
регуляторної служби України"),
Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, в
особі директора Департаменту Мана Дениса Миколайовича, що діє на
підставі Положення про Департамент,
Регіональна рада підприємців у Закарпатській області в особі голови
ради Андріїва Андрія Євстаховича,
Громадська рада при Закарпатській обласній державній адміністрації,
в особі голови Греньо Михайла Михайловича,
Регіональне відділення Українського союзу промисловців та
підприємців Закарпатської області в особі голови Кіндрата Олексія
Олексійовича,
надалі іменовані Сторони, виражаючи спільний інтерес у приверненні уваги
всіх гілок влади та широкого кола громадськості до питань дерегуляції,
підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва в Україні,
підписали цей Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) про
наступне:
1. Загальні положення
1.1. Сторони домовляються
про створення Центру підтримки
підприємництва при Департаменті економічного розвитку і торгівлі
Закарпатської обласної державної адміністрації як об’єкту інфраструктури,
який сприятиме розвитку та підтримці підприємництва.
1.2. Сторони, які підписали цей Меморандум, в межах їх компетенції та
відповідно до своєї ролі в економічному житті області будуть прагнути
розвивати співробітництво для більш ефективного сприяння суб’єктам
господарювання малого та середнього підприємництва з питань допомоги
впровадження, поліпшення та розвитку бізнесу, стратегічного та
оперативного управління, застосування фінансових інструментів підтримки
інноваційної діяльності, інвестиційних проектів, грантів виробництва товарів
та послуг, створення нових робочих місць тощо.
1.3. Сторони забезпечують співробітництво з Центром підтримки
підприємництва, створеним при департаменті економічного розвитку і

торгівлі облдержадміністрації з питань здійснення спільних заходів і
сприяють успішному виконанню завдань, що стоять перед ними, проводять
регулярні взаємні консультації з організаційних питань.
2. Напрямки співробітництва сторін
2.1. З метою виконання цього Меморандуму Сторони сприяють вжиттю
заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання,
порушених внаслідок дії регуляторних актів у межах, встановлених
законодавством України про державну регуляторну політику;
відстеженню результатів ефективності державної підтримки розвитку
малого і середнього підприємництва, в тому числі результативності
регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади та
підготовка пропозицій щодо удосконалення програм підтримки і розвитку
підприємництва, за результатами аналізу стану їх виконання;
проведенню роботи, спрямованої на вивчення стану підприємницького
середовища, основних тенденцій його розвитку, а також визначення
перешкод для ведення бізнесу, підготовка рекомендацій щодо їх усунення;
реалізації соціально-економічних програм, спрямованих на розвиток
підприємництва, зменшення соціальної напруженості в регіоні, поліпшення
виробничого, фінансового і науково-технічного стану регіону та відтворення
його природних ресурсів;
об'єднання зусиль по узагальненню практики застосування
законодавства у сфері підприємництва та законодавства з питань державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розроблення
пропозицій щодо їх вдосконалення;
2.2. Сторони зобов’язуються займатися обміном інформації з дотриманням
вимог законодавства щодо такого обміну, організацією ділових контактів
підприємців, проведенням семінарів, конференцій та інших заходів з метою
ознайомлення ділових кіл з інвестиційним потенціалом області.
2.3. У рамках цього Меморандуму Сторони керуються нормами чинного
законодавства України та іншими діючими нормативно-правовими актами і
здійснюють взаємодію, керуючись принципами рівноправності, відкритості
та доброчесності. Сторони взаємодіють один з одним у формі погоджених
робочих зустрічей через уповноважених представників, делегованих кожною
Стороною для розгляду виникаючих питань і проведення спільних дій.
При здійсненні співробітництва Сторони домовились надавати взаємну
підтримку у проведенні спільних конференцій, виставок, форумів, семінарів,
"круглих столів" тощо, з питань розвитку підприємництва.
2. Інше
3.

3.1. Сторони зобов’язуються під час виконання цього Меморандуму не
обмежувати співробітництво дотриманням тільки тих вимог, що містяться в
цьому документі, але й підтримувати ділові контакти та вживати необхідних
заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків.

3.2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у письмовій
формі за підписом уповноважених представників Сторін і є невід'ємною
частиною цього Меморандуму.
4. Прикінцеві положення
4.1. Цей Меморандум набуває чинності після його підписання Сторонами і
діє до того часу, доки Сторони не приймуть рішення про його припинення
або розірвання.
4.2. Текст Меморандуму складений українською мовою, у 5-ти примірниках,
по одному для кожної із Сторін.
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