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Одеської  обласної  філії  АКБ  "Укрсоцбанк", код 23091896 

14 січня  2016 року 
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Кіровоградському міському голові 
Райковичу А.П. 

 
Про проведення  
спільної наради 

 
Шановний Андрію Павловичу! 

 
 З метою більш ефективної взаємоплідної співпраці органів місцевого 
самоврядування та суб'єктів  підприємницької діяльності прошу Вас 
розглянути питання доцільності проведення в третій декаді січня 2016 року  
спільної наради господарсько-територіального активу міста, головною метою 
якої було б показати ставлення бізнесу, роботодавців як борців за 
національну справу та патріотизм до вирішення місцевих проблем. 
 
 У разі Вашої підтримки та згоди ми готові надати наші детальні 
пропозиції щодо плану та сценарію проведення заходу в приміщенні 
міськвиконкому або ПАТ "НВП "Радій". 
 

Зазначене питання попередньо узгоджено з головою правління 
обласного  відділення УСПП  Бахмачем Є.С. 
 
 
З повагою 
   
Виконавчий директор  
обласного відділення УСПП                                                                С.Бедзай 
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Секретарю  
Кіровоградської  міської  ради 
Марковському І.І. 

 
Шановний Іване Івановичу! 

 
 27 березня 2015 року Кіровоградське обласне відділення Українського 
союзу промисловців і підприємців (голова Бахмач Є.С.) та Кіровоградське 
обласне об'єднання організацій роботодавців (голова Штутман П.Л.) провели 
форум " Бізнес і влада – на захисті інтересів держави" , на якому були 
присутні представники різних гілок влади, суб'єктів господарювання, 
громадських об'єднань, інших установ та організацій. На превеликий жаль, 
керівництво міської ради не взяло участь в обговоренні вкрай важливих 
питань. 
 Однак в ході обговорення теми учасниками зібрання відзначалось  
поглиблення рецесійних процесів, зростання безробіття, підвищення цін і 
тарифів, а ситуація, яка складається навколо малого і середнього бізнесу, 
близька до катастрофічної. 
 Все це не може не турбувати громадянське суспільство. Тому: за 
підсумками форуму було одноголосно створено Антикризову-
Антикорупційну Раду та суспільно-економічну коаліцію, – основною 
метою яких  є реалізація завдань, спрямованих на поліпшення і захист 
економічних, соціальних, галузевих інтересів. 
 Наша мета – не стільки описувати проблеми, які створюються через 
бездіяльність окремих підрозділів органів місцевого самоврядування, - як 
надати конкретні пропозиції та зробити певний аналіз. 
 Виходячи з вищезазначеного, та на підставі  законів України "Про 
доступ до публічної інформації", "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" обласне відділення УСПП і 
обласне об'єднання організацій роботодавців "Співробітництво" пропонує. 

1. Зобов'язати відповідний підрозділ органу місцевого самоврядування 
заздалегідь складати плани нормотворчої діяльності, які зачіпають 
інтереси роботодавців, та попередньо, до їх затвердження, письмово 
узгоджувати відповідно до процедури з громадськими об'єднаннями. 

2. З метою відстеження результативності (ефективності) регуляторних 
актів, а також легітимності застосування цін і тарифів на послуги, у 
тому числі адміністративні, створити комісію МВК, яка протягом 



трьох місяців вивчить фактичний розбалансований стан справ та 
розгляне матеріали на черговій  або позачерговій  сесії міської 
ради. 

 
3. Письмово надати обласному відділенню УСПП перелік суб'єктів 

підприємницької діяльності, які провели державну реєстрацію за 
межами нашої області, а філії розташовані в  м. Кіровограді 
(зазначити обсяги робіт або послуг, кількість працюючих, 
надходження до місцевого бюджету). 

4. Надати інформацію про наявність на території м. Кіровограда всього 
омертвілого капіталу (матеріальні і нематеріальні активи, земельні 
ділянки тощо), який знаходиться у власності і не використовується 
за призначенням більше 3 – 5… років, вказавши відповідну сплату 
до місцевого бюджету. 

5. Взяти  до відома, що при обласному відділенні УСПП з 6 квітня 
2015 року працює постійно діюча телефонна " Гаряча лінія" – e-
mail: kovyspp@ukr.net, тел. (0522) 37-28-14, 050-947-87-73, яка 
фіксує повідомлення про корупційні діяння, що зачіпають інтереси 
підприємців, та на яку  приймаються антикризові пропозиції для їх 
узагальнення та відповідного реагування. 

 
Розуміючи безповоротність подій, що відбулися в державі, 

закликаємо Вас, шановний Іване Івановичу, до активної роботи та 
відповідно до чинного законодавства України надати письмову 
відповідь. 
 
З повагою 
 
Виконавчий директор  
обласного відділення УСПП                                                       С.Бедзай 
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               Кіровоградська міська рада 
               Управління економіки 

 
  На Ваш запит від 3 червня 2015 року обласне відділення УСПП 
пропонує наступне. 
  
 1. Через механізм додержання регуляторної політики переглянути та 
значно збільшити плату за оренду землі або застосувати інші економічні 
важелі впливу на матеріальні ресурси, активи, які значаться більше 3 років як 
омертвілий капітал. 
 2. Встановити чітку процедуру проведення тендерів з певним 
обмеженням часових термінів, а також переглянути поріг збільшення або 
зменшення вартості товарів, послуг, робіт, після якого закупівля повинна 
відбуватись за тендерними процедурами. Передбачити обов'язкове залучення 
до складу тендерного комітету представників громадських об'єднань. 
 3. Переглянути та зменшити вартість дозвільних процедур та 
категорично заборонити іншим передозвільним суб'єктам  комерційної 
діяльності виконувати функції державних установ, органів місцевого 
самоврядування.   
 4. Суттєво скоротити та передбачити загальні терміни видачі 
встановлених законодавством свідоцтв, дозволів, різних довідок при 
належному наданні заявником повного пакету документів, підвищити 
персональну відповідальність виконавців. 
 5. Забезпечити стовідсоткову реєстрацію та відповідний облік суб’єктів 
підприємницької діяльності у всіх облікових органах, фондах, установах.  
          6. Прискорити демонополізацію монопольних утворень, одночасно 
створюючи більш привабливе конкурентне середовище для підприємств 
малого, середнього бізнесу в галузях переробки сільгосппродукції, 
виготовлення хлібобулочних виробів та інших сегментів ринку економічної 
доцільності. 
 7. З метою більш ефективного відслідковування переміщення грошових 
потоків, касового збору започаткувати практику захисту регіональних 
інтересів, створюючи механізми,  які максимально позбавляють  можливості 
відтоку таких потоків за межі області. 
 Створення та реєстрація суб'єктів, об'єктів господарювання повинно 
проводитись в межах адміністративних підпорядкувань.  



 8.  Внести пропозиції до суб'єктів законодавчої ініціативи – 
запровадити розрахунки під час роздрібної торгівлі здійснювати в готівковій 
формі, а під час оптової торгівлі – у безготівковій формі та інших формах, 
передбачених законодавством. 
 9.  Внести пропозиції до суб'єктів законодавчої ініціативи – суб'єкт 
господарювання провадить торговельну та торговельно-виробничу діяльність 
після його державної реєстрації як юридична особа чи фізична особа – 
підприємець за місцем розташування пункту торгівлі (об'єкт торгівлі). 
        10. Встановити обов'язкові вимоги до місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування складати плани своєї нормотворчої 
діяльності та узгоджувати їх відповідно до процедури з громадськими 
об'єднаннями. 
        11. З урахуванням громадської думки, що базується на доцільності, 
ефективності, прозорості, переглянути та впорядкувати організаційні 
структури управління в органах місцевого самоврядування та державних, 
комунальних установах і підприємствах. 
 
  Про хід реалізації пропозицій бажано повідомити письмово. 
  
 
З повагою 
 
Виконавчий директор 
обласного відділення УСПП                        підпис                              С.Бедзай 
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Заступнику голови  
обласної державної адміністрації  
Коваленку С.П. 
 

Про проблемні питання  
та пропозиції      
           

Шановний Сергію Петровичу! 
 

  На Ваш  від 13 серпня 2015 року № 01-33/822/3 обласне 
відділення УСПП повідомляє наступне. 
 ОВ УСПП дійсно стурбоване різким спадом показників "Індекс 
промислової продукції", про що ми неодноразово повідомляли і вносили 
пропозиції як на загальнодержавному, так і на регіональному рівні ще на 
початку цього року. 
 На превеликий жаль, наші письмові пропозиції залишились без 
відповідного реагування. 
 Хочу нагадати в черговий раз про проблемні питання та обставини, які 
збільшують ризики ведення бізнесу: рекордно високі ставки 
кредитування, хаотична і постійна зміна правового поля, 
непрогнозованість умов ведення господарської діяльності. До цього 
переліку можна додати:  відсутність політичної волі по вирішенню 
регіональних інтересів територіальних громад, неефективність та 
заорганізованість структур управління. 
 Тому наша мета – не стільки описувати проблеми бізнесу, як надати 
конкретні, можливо радикальні пропозиції або зміни: 
 

1. Внести пропозицію до відповідних суб’єктів регуляторних 
органів розробити процедуру, яка забезпечить проведення інвентаризації 
всього омертвілого капіталу (матеріальні і нематеріальні активи, 
земельні ділянки тощо), який знаходиться і не використовується більше 
2,3… років на відповідних адміністративних територіях.  
 Доцільність. Прискорити пошук більш ефективного власника через 
державне регулювання правовідносин з метою вирішення існуючих проблем. 
Створення додаткових робочих місць. 
 



2. Розробити на законодавчому рівні та запровадити податок з 
обороту для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності 
та обсягів виробництва, реалізації або надання послуг. 
 Обґрунтування. Ефективно розроблений диференційний підхід на 
застосування податку з обороту в найближчий перспективі  зробить його 
стимулюючим податком для пріоритетних галузей, а також підприємств 
соціальної спрямованості. Наприклад. Для експортерів можливе 
запровадження нульової ставки оподаткування. Для соціально значущих 
підприємств – мінімальна ставка оподаткування, для високорентабельних, 
монопольних утворень – більш значуща. Крім цього, це спростить 
адміністрування податків, бухгалтерський облік та забезпечить прозорість.  
 

3. Внести зміни до діючих нормативних актів: «Суб’єкти 
господарювання організовують та провадять виробничу або торгівельну 
діяльність після державної реєстрації за місцем розташування об’єкта». 
 Головною метою є сплата податків за місцем розташування об'єкта. 
Демонополізація ринку окремих монопольних, корупційних, владних 
утворень. 
 
 4. Через законодавчі акти внести зміни в обіговий порядок 
розрахунків (продавець - покупець), передбачаючи: «Розрахунки під час 
роздрібної торгівлі здійснюються в готівковій формі, а під час оптової 
торгівлі – в безготівкової формі, незалежно від обсягів, кількості, суми 
придбаних товарів чи послуг».  
 Мета. Значно прискорити легалізацію тіньового сектору економіки. 
Наповнення бюджету. Впорядкування  ціноутворення. 
   
 5. Внести зміни в Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" про повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін, які 
дозволять органам місцевого самоврядування відслідковувати та конкретно 
впливати на ефективність регуляторних актів, формування цін і тарифів на 
адміністративні та інші послуги, які надаються суб'єктами господарювання 
(незалежно від форми власності)  на відповідній адміністративній території. 
 
 6. Через законодавчі ініціативи розробити методику (нормативну 
базу), яка дозволить регіональним державним органам або органам місцевого 
самоврядування у разі необхідності застосовувати (накладати) 
короткостроковий мораторій на підвищення цін, виходячи з доцільності або 
необґрунтованого підвищення їх на тій чи іншій території. 
   
З повагою 
 
Виконавчий директор 
обласного відділення УСПП                                                                 С.Бедзай 
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№ 12.3 - 9/2 

 Кіровоградська обласна  
 державна адміністрація 
 Начальнику департаменту 
 економічного розвитку і торгівлі 
 Рахубі Н.А. 
 

Про пропозиції щодо доповнень 
 і змін до Плану заходів 
 на 2015 – 2017 роки 

 
Шановна Ніно Афанасіївно! 

 
28 серпня 2015 року відбулося засідання керівного комітету з 

формування проектних ідей стосовно регіонального розвитку. 
 Заслухавши доповідача та виступаючих про План заходів на 2015 – 
2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період 
до 2020 року, обласне відділення УСПП інформує Вас та вносить пропозиції. 
 В контексті вищезазначених заходів обласним відділенням УСПП було 
ініційовано та проведено 30 червня 2015 року в м. Кіровограді  виїзне 
розширене засідання Антикризової ради громадських організацій України та 
Правління УСПП (матеріали додаються). 
 Заслухавши інформації виступаючих (бізнесмени, експерти, науковці, 
інші категорії), учасники засідання прийняли постанову Правління: "Розділ: 
"Інвестиційний потенціал Кіровоградської області", яку необхідно врахувати 
при формуванні подальших проектних ідей, а також пропозицій по 
імпортозаміщенню. 
 Крім цього, з метою покращення ділового клімату представників 
бізнесу Кіровоградщини обласне відділення УСПП та обласне об'єднання 
організацій роботодавців "Співробітництво" започатковує пілотні проекти з 
дерегуляції. Базуючись на тій основі, що принаймні 50 відс. регуляторних 
обмежень розвитку підприємництва можуть бути усунені на місцевому та 
регіональному рівні при відповідному застосуванні зусиль з впровадження 
дерегуляції, - особливо в період децентралізації влади на 
загальнодержавному рівні. 
 Працюючи на місцевому та регіональному рівні, ми прагнемо 
застосовувати досвід та інтереси підприємців, роботодавців в конкретні дії та 
політичний діалог. 



 Однак технічне втілення цього проекту потребує деяких матеріальних 
витрат. 
 Виходячи з вищезазначеного, прошу Вас розглянути можливість 
бюджетного фінансування на 2016 рік цього проекту в розмірі 150 тис.грн. 
Більш детальні розрахунки будуть надані додатково. 
 
З повагою 
 
Виконавчий директор  
обласного відділення УСПП                                                                 С.Бедзай 
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19 жовтня 2015 року 
№ 12.2 -  15/2 

Народному депутату України 
Березкіну С.С. 
 

Шановний Станіславе Семеновичу! 
 

 Як ми уже Вас повідомляли, 30 вересня 2015 року відбулися 
парламентські слухання у Верховній Раді України в м. Києві, в яких взяла 
участь делегація Кіровоградського обласного відділення УСПП. 
 
 У зв'язку з обмеженим регламентом представники нашого регіону не 
змогли взяти участь в обговоренні та донести свою точку зору по темі 
слухань: "Розвиток підприємництва в Україні та підтримка малого і 
середнього бізнесу". 
 
 Виходячи з цього, надсилаємо Вам окремі тези наших пропозицій для 
можливого запровадження. 
 
 Додаток на 2 аркушах. 
 
 
 З повагою 
 
Виконавчий директор  
обласного відділення УСПП                                                                 С.Бедзай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Додаток 
                                                                                   до листа ОВ УСПП 

від 19 жовтня 2015 року  
                                                                     № 12.2-15/2  

 
1. Протягом останнього часу ми неодноразово вносили 

пропозицію до відповідних суб’єктів регуляторних органів 
розробити процедуру, яка забезпечить проведення 
інвентаризації всього омертвілого (замороженого) капіталу 
(матеріальні і нематеріальні активи, земельні ділянки тощо), 
який знаходиться і не використовується більше 2,3… років на 
відповідних адміністративних територіях.  
 Доцільність. Прискорити пошук більш ефективного власника 
через державне регулювання правовідносин з метою вирішення 
існуючих проблем. Створення додаткових робочих місць. 
 

2. Багато розмов навколо ефективності Податкового 
кодексу. Пропонуємо розробити на законодавчому рівні та 
запровадити податок з обороту для всіх суб’єктів 
господарювання незалежно від форм власності та обсягів 
виробництва, реалізації або надання послуг. Крім цього, 
запровадити єдиний бюджетний рахунок. 
 Обґрунтування. Ефективно розроблений диференційний 
підхід на застосування податку з обороту в найближчий 
перспективі  зробить його стимулюючим податком для 
пріоритетних галузей, а також підприємств соціальної 
спрямованості. Наприклад. Для експортерів можливе 
запровадження нульової ставки оподаткування. Для соціально 
значущих підприємств – мінімальна ставка оподаткування, для 
високорентабельних, монопольних утворень – більш значуща. Крім 
цього, це спростить адміністрування податків, бухгалтерський 
облік та забезпечить прозорість.  
 

3. Внести зміни до діючих нормативних актів такого змісту 
: «Суб’єкти господарювання організовують та провадять 
виробничу або торгівельну діяльність після державної 
реєстрації за місцем розташування об’єкта». 
 Головною метою таких змін є сплата податків за місцем 
розташування об'єкта. Демонополізація ринку окремих 
монопольних, корупційних, владних утворень. Особливо в період 



децентралізації влади – де обов'язково зміни владних повноважень 
призведуть до зміни учасників грошових потоків. 
 
  

4. В альтернативу примусу застосування касових апаратів 
пропонуємо  через законодавчі акти внести зміни в обіговий 
порядок розрахунків (продавець - покупець), передбачаючи: 
«Розрахунки під час роздрібної торгівлі здійснюються в 
готівковій формі, а під час оптової торгівлі або для потреб 
виробничої діяльності – в безготівкової формі, незалежно від 
обсягів, кількості, суми придбаних товарів чи послуг».  
 Це значно прискорить легалізацію тіньового сектору 
економіки, наповнення бюджету, впорядкування  ціноутворення. 
   
 5. В умовах відсутності важелів впливу держави 
(інтервенція товарів, держрезерв) непередбаченість 
інфляційних процесів зобов'язує через законодавчі ініціативи 
розробити методику (нормативну базу), яка дозволить 
регіональним державним органам або органам місцевого 
самоврядування у разі необхідності застосовувати (накладати) 
короткостроковий мораторій на підвищення цін, виходячи з 
доцільності або необґрунтованого підвищення їх на тій чи іншій 
території. 
   
 6. Внести зміни в Закон України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" про повноваження в галузі 
бюджету, фінансів і цін, які дозволять органам місцевого 
самоврядування відслідковувати та конкретно впливати на 
ефективність регуляторних актів, формування цін і тарифів на 
адміністративні та інші послуги, які надаються суб'єктами 
господарювання (незалежно від форми власності)  на відповідній 
адміністративній території. 
 

______________________ 
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8 грудня 2015 року 
№ 12.2 – 18/1 

Керівникам підприємств –  
членам обласного відділення УСПП 

 
Про співпрацю у 2016 році 
                    

Шановний колего! 
  Незважаючи на напружену ситуацію в країні, завдяки таким членам 
ОВ УСПП, як ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "Кіровоградграніт", ПрАТ 
" Гідросила", ПАТ "Кіровоградобленерго", ТДВ "М'ясокомбінат 
" Ятрань", ПрАТ МААК "УРГА",  Кіровоградська РТПП, ТОВ 
" Агрофірма "Фортуна", ТОВ "Друкмаш-центр", ПП "Влад", ПАТ КБ 
" Приват Банк", ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат", ТОВ 
магазин "Ювілейний", ТОВ " Зерновик", ТОВ "Агроресурс", ТОВ 
" ЄТК", ПАТ "Червона зірка"  та іншим, їх фінансовій підтримці 
членськими внесками обласне відділення УСПП, як і всі попередні 25 років, 
займає активну громадянську позицію щодо захисту та представлення 
інтересів своїх членів, домагається удосконалення регуляторної політики, 
мінімізації корупції, забезпечення в регіоні економічних свобод тощо. 
 Обласне відділення УСПП бере безпосередню участь у формуванні та 
відслідковування регуляторних актів, тарифів, працює з державними 
органами та органами місцевого самоврядування, обіймає активну позицію 
через членство в громадських радах при ключових регіональних 
представництвах міністерств і відомств, у тому числі: МНС, ДФС, 
Мінсоцполітики, екології та інших дорадчих органах. 
 Слід зазначити , для більш плідної роботи Відділення нам конче 
необхідно створення ефективного дієвого механізму та впливу неурядовими 
інстанціями на формування належних умов роботи бізнес-середовища, 
особливо в період децентралізації влади та все поглиблюючої кризи. 
 Високо цінуючи Вашу особисту роль у формуванні мотиваційно-
регуляторної політики, чекаємо на Ваші пропозиції стосовно проблемних 
питань, що перешкоджають розвитку бізнесу, для їх узагальнення та 
розробки плану роботи на 2016 рік. 
 
З повагою та надією 
на подальшу співпрацю 
Голова правління  
обласного відділення УСПП                                                                Є.Бахмач 
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14 січня  2016 року 
№ 12.3 – 1/2 

Кіровоградському міському голові 
Райковичу А.П. 

 
Про проведення  
спільної наради 

 
Шановний Андрію Павловичу! 

 
 З метою більш ефективної взаємоплідної співпраці органів місцевого 
самоврядування та суб'єктів  підприємницької діяльності прошу Вас 
розглянути питання доцільності проведення в третій декаді січня 2016 року  
спільної наради господарсько-територіального активу міста, головною метою 
якої було б показати ставлення бізнесу, роботодавців як борців за 
національну справу та патріотизм до вирішення місцевих проблем. 
 
 У разі Вашої підтримки та згоди ми готові надати наші детальні 
пропозиції щодо плану та сценарію проведення заходу в приміщенні 
міськвиконкому або ПАТ "НВП "Радій". 
 

Зазначене питання попередньо узгоджено з головою правління 
обласного  відділення УСПП  Бахмачем Є.С. 
 
 
З повагою 
   
Виконавчий директор  
обласного відділення УСПП                                                                С.Бедзай 
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4 березня 2016 року 
№ 12.1 – 3/1 

Президенту  
Українського союзу 
промисловців і підприємців 
Кінаху А.К. 

 
Про інформаційні матеріали  
до Всеукраїнського форуму бізнесу 
 

Шановний Анатолію Кириловичу! 
 
 На Ваш лист від 29 лютого 2016 року № 02-2-113 про підготовку 
Всеукраїнського форуму бізнесу 18 березня цього року інформую наступне. 
 На фоні загальнодержавного зубожіння населення нас дивують значні 
кошти, виведені в офшорні зони, та володіння капіталом 2-3% окремої 
категорії громадян, що ставить під великий сумнів отримання країною 
подальших запозичень, у тому числі від МВФ. 
 Головною причиною такого становища є масове засилля чорних ринків, 
мафіозних структур, кричущої неповаги до законів та відсутність політико-
патріотичного духу, навіть після трагічних подій "Небесної сотні" та на 
Донбасі. 
 Виклики, які стоять перед державою, можливо вирішити, на наш 
погляд, виключно шляхом проведення національної промислової 
революції, яка підніме на новий духовний рівень широкі підприємницько-
промислові групи, інші більш широкі верстви населення – оскільки вона 
повинна бути присвячена головним невдачам і прорахункам за останні 20 
років – взамін популізму, брехні і недовіри. 
 Для цього необхідно запровадити більш рішучі кроки з визначенням 
конкретних короткострокових термінів. 
 І. Вирішення проблем недостатньої інформації. 
  - Докапіталізувати сектори економіки. 
  - Провести моніторинг. Інвентаризація омертвілого капіталу   
                      (активи, земля) – завдання якої, щоб накопичені активи     
                      переросли в активний капітал і слугували розширенню 
    виробництва. 

- Ефективність та  перспективи використання корисних копалин. 
 ІІ. Вирішення проблем політичного несприйняття. 



- Зруйнувати старий порядок формування та управління 
     державними органами та органами місцевого самоврядування. 
     Взамін політичних рейтингів розробити та застосувати   

індикатори про справедливий облік інтересів 
малозабезпечених громадян, на базі якого відслідковувалось 
би падіння життєвого рівня населення, яке неминуче призведе 
до соціальних потрясінь. 

- Залучити бюрократію на бік проведення реформ не стільки 
через матеріальне заохочення, а через моральний дух до 
державності, справедливості та боротьби з ворогами порядку. 

- Питання легалізації, працевлаштування, демографії. 
ІІІ. Боротьба з правовим безсиллям. 

- Гарантоване державою право СПД на власність та її 
недоторканість за умови легалізованого ведення бізнесу та 
накопичення капіталу. 

- Заборона примусового нав'язування права. 
- Прийняття рішень, постанов, інших регуляторних актів через 

узгодження з громадськими інституціями. 
- Корупція. Декларації про майновий стан. Тіньовий сектор 

економіки. 
 

Головним завданням Форуму повинно стати донесення точки зору 
УСПП як провідника дружелюбності легалізованих власників підприємств, а 
це значно більше, ніж просто користування майном. 

 
З повагою 

 
Голова правління  
обласного відділення УСПП                       підписано                      Є.Бахмач 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


