
ПЛАН РОБОТИ 
Кіровоградського обласного відділення  

Українського союзу промисловців і підприємців 
на друге півріччя 2013 року 

                                                                                                                                     
№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальні 
виконавці 

Термін 
 

виконання 

Примітка  

 
 І. Організаційна робота 

1. Проведення конференції  
та розширених засідань правління 
обласного відділення УСПП (далі -  
ОВ УСПП). 

Бахмач Є.С.,  
Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Серпень, 
жовтень, 
листопад 

 

2. Запропонувати іншим державним 
установам, організаціям, 
підприємствам, діяльність яких 
пов'язана з оформленням документів 
(довідок, висновків або інше) 
узгоджувально-дозвільного 
характеру або контролюючими 
функціями, підписати угоди про 
співпрацю, координацію дій, 
меморандуми про партнерство. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  

3. З метою підвищення 
відповідальності та якості виконання 
реалізації регіональних програм та 
Державної програми активізації 
економіки на 2013 – 2014 роки брати 
участь у періодичному моніторингу 
виконання показників таких 
програм. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
аналітична 
група 

Постійно  

4. Удосконалення існуючих та 
формування нових форм ефективної 
системи соціального і громадського 
діалогу.  

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
члени ОВ 
УСПП  

Постійно  

5. Залучати професійних, суспільно 
активних журналістів для 
висвітлення в мас-медіа ситуацій, що 
стримують або перешкоджають 
розвитку підприємництва. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени ОВ 
УСПП 

Постійно   

6. Сприяти удосконаленню розміщення 
матеріалів на веб-сторінці 
Відділення та модернізувати їх 
розміщення , покращуючи рівень 
обізнаності споживачів. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно   
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ІІ. Методична робота 

1. Підсилити роботу з 
оперативного  інформування 
підприємств – членів ОВ 
УСПП про хід роботи 
Відділення, а також про зміни 
в законодавстві та інші 
нормативно-правові акти, які 
зачіпають інтереси суб'єктів 
господарювання  

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно 
 
 

 

2. Покращити  діючу практику  
консультацій, роз’яснень та 
практичної допомоги з питань 
розвитку підприємництва 
(особливо для початківців) для 
широкого загалу юридичних 
та фізичних суб'єктів 
господарювання. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  

3. Відслідковувати та 
інформувати промисловців і 
підприємців про рейтингові та 
соціологічні показники 
діяльності банків (філій, 
відділень), які розташовані на 
території області, враховуючи  
їх ефективність, переваги в 
наданні послуг, та всіляко 
сприяють підвищенню рівня 
доступності кредитних 
ресурсів. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 
 

Постійно  

4. Активізувати роботу, 
спрямовану на підвищення 
авторитету і значимості 
"Роботодавця" як головної 
сторони соціального діалогу. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
громадянське 
суспільство 

Постійно  
 

 

5. Запровадити щорічний 
конкурс (починаючи з 
підсумків за 2013 рік) з 
тематикою "Соціально 
відповідальний бізнес" серед 
представників великого, 
середнього, малого бізнесу, 
підприємців (нагородження 
трьох кращих у номінаціях) 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

IV квартал  
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ІІІ. Участь у розробці, обговоренні змін, доповнень до законодавчих і 

нормативно-правових актів  
1. У разі перевищення повноважень, 

допущення корупційних дій або 
інших зловживань, які було 
допущено державними службов – 
цями або посадовими особами при 
виконанні своїх функціональних 
обов'язків, своєчасно інформувати 
правоохоронні органи або 
відповідну особу, вищу за посадо 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  

2. Відстеження результативності 
діючих та аналіз нових 
регуляторних актів, виходячи з їх 
ефективності, доцільності, 
збалансованості та прозорості. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени ОВ УСПП 

Постійно  

3. Надання пропозицій та участь у 
розробці регіональних галузевих 
програм соціально-економічного 
розвитку регіону. 

Члени ОВ УСПП 
 

Постійно  

4. Відслідковувати та 
оприлюднювати матеріали з 
фактами стягнення наперед 
податків або спонукання суб'єктів 
господарювання на добровільно 
примусові платежі на користь 
органів, установ дозвільно-
узгоджувального характеру. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени ОВ УСПП 
 

Постійно   

5. Запровадити та підсилити 
громадський контроль за сферою 
системи державних закупівель 
шляхом інформаційної відкритості 
та підвищення спроможності 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування 
виконувати вимоги тендерного 
законодавства. 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
 

Постійно  

6. Запропонувати органам влади 
дотримуватись процедури 
прийняття рішень, інших  актів, які 
зачіпають інтереси суб'єктів 
господарювання, за участі 
громадських об'єднань та 
попередньо узгоджувати плани 
нормотворчої діяльності. 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
органи влади  

Постійно   
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7. Ініціювати внесення змін до 

діючих державних або місцевих 
нормативно-правових актів 
(законів, рішень, постанов тощо), 
які прискорять та будуть сприяти 
більш ефективному використанню 
омертвілого капіталу (земельні 
ділянки, будівлі, інші активи), 
який не використовується 
тривалий час 

Бедзай С.А. Постійно   

 
IV. Організація та проведення ділових зустрічей, дискусій, конференцій,  

семінарів, нарад, круглих столів та інших освітніх заходів 
1. Участь у роботі обласного 

комітету з економічних 
проблем та обласної ради 
підприємців. 

Бахмач Є.С. Згідно з 
планом 
роботи цих 
органів 

 

2. Участь у засіданнях 
Правління УСПП. 

Бахмач Є.С. Згідно з 
планом 
роботи 

 

3. Участь виконавчої дирекції в 
роботі окремих засідань, 
нарад, що проводитимуться на 
підприємствах – членах ОВ.  

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Згідно з 
графіками 
та у разі 
необхідност 

 

4. Участь у ділових зустрічах, 
семінарах, нарадах 
загальнонаціонального або 
місцевого рівня. 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А. 

Постійно  

5. Проведення нарад з 
актуальних питань діяльності 
підприємств – членів ОВ 
УСПП за галузевою ознакою. 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А. 

Постійно  

6. Участь у роботі, зустрічах, 
нарадах та інших заходах, 
пов’язаних із співпрацею, 
координацією дій з 
державними та органами 
місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями. 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
члени  
ОВ УСПП 

Постійно  

7. Підготовка матеріалів та 
участь у роботі громадської 
ради при Головному 
управлінні Міндоходів і зборів 
України  в Кіровоградській 
області 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  
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8. Участь в організації 

(методична допомога) та 
проведення професійних свят 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени ОВ  

Постійно  

9. Брати участь та представляти 
інтереси членів Відділення 
через вирішення їх у Фонді 
соціального страхування з 
тимчасової втрати 
працездатності. 

Бедзай С.А., 
 

Постійно  

10. Організація та проведення 
засідань, нарад, круглих столів 
за темами, визначеними 
необхідністю їх проведення, 
обговорення. 

Бедзай С.А., 
 

Постійно, 
але не 
рідше 
одного разу 
на місяць 

 

 
V. Організаційна робота, спрямована на покращення 

 бюджету та зв'язків обласного відділення УСПП 
1 Покращити ефективність 

роботи, спрямованої на 
встановлення продуктивних 
відносин з основними 
діючими особами, які мають 
безпосередній вплив на 
діяльність обласного 
відділення (органи виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування, культура, 
спорт, релігія, освіта, ). 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 
 

Постійно  

2 Активізувати та підсилити 
персональну відповідальність 
за формування бюджету ОВ 
УСПП за видами ресурсного 
забезпечення : 
- членські внески 
- транспорт 
- матеріальна допомога 
- людські ресурси 
  
- приміщення для проведення 
   заходів   
 - робота волонтерів  

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А. 
 
 
 
члени ОВ  
Бахмач Є.С. 
члени ОВ 
Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 
МВК, облпрофрада, 
ТПП (за згодою) 
Бедзай С. А. 

Постійно  

3 Активізувати та продовжити 
роботу по створенню філій 
обласного відділення УСПП в 
районах області 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  
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4 Розглянути можливість 

фінансування Відділення через 
міжнародні ресурси (донорські 
установи, організації, фонди, 
фундації). 
 

Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В. 

Постійно  

 
VІ. Покращення іміджу та взаємодії влади, бізнесу та суспільства 

1 В рамках розвитку стратегії 
комунікацій, мобілізації 
підприємців "знизу – доверху" 
організувати декади відкритих 
дверей ОВ УСПП. 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени  
ОВ УСПП 

IV квартал  

2 З метою пропагування та 
професійної орієнтації молоді 
запропонувати освітнім 
закладам (школам) екскурсії 
на підприємства – члени ОВ 
по галузевих ознаках 

Бахмач Є.С., 
Бедзай С.А., 
Сушкова Т.В., 
члени  
ОВ УСПП 

Постійно  

3 В рамках соціальної 
відповідальності та 
враховуючи інші можливості 
підприємств, сприяти 
створенню додаткових 
робочих місць 

Члени  
ОВ УСПП 

Постійно  

4 Виключаючи 
адміністративний тиск та 
виходячи з фінансової 
можливості підприємств, 
брати участь у спонсорській 
допомозі, спрямованій на 
соціальний, культурний 
розвиток територіальної 
громади. 

Члени  
ОВ УСПП  

Постійно  

5 Покращити дотримання 
законних зобов'язань перед 
державою і суспільством 
(сплата податків, охорона 
здоров'я, додержання умов 
колдоговору, безпека праці). 

Члени  
ОВ УСПП  

Постійно  

 
_________________________________ 
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