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П О Л О Ж Е Н Н Я 
про робочу групу для напрацювання пропозицій щодо вирішення 

проблемних питань діяльності фізичних осіб-підприємців 

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та склад робочої 
групи для напрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань 
діяльності фізичних осіб-підприємців (далі – Робоча група). 

2. Робоча група є консультативно-дорадчим органом при Хмельницькій об-
ласній державній адміністрації, яка створюється з метою обговорення та вирі-
шення проблемних питань у сфері розвитку мікро- та малого бізнесу. 

3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, зако-
нами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Поло-
женням. 

4. Робочу групу очолює голова або перший заступник голови обласної 
державної адміністрації.  

5. До складу Робочої групи входять представники органів виконавчої влади, 
мікро- та малого бізнесу, інститутів громадянського суспільства, експерти, нау-
ковці (за згодою). Персональний склад Робочої групи затверджується розпоряд-
женням голови обласної державної адміністрації.  

6. Голова Робочої групи здійснює контроль за виконанням покладених на 
Робочу групу завдань і функцій та головує на її засіданнях. 

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник 
голови Робочої групи, який головує на її засіданнях. 

7. Основною формою діяльності Робочої групи є засідання, які скликаються 
головою у разі потреби. 

8. Основні завдання Робочої групи: 

визначення проблемних питань, пов’язаних зі здійсненням підприємницької 
діяльності мікро- та малими підприємствами, фізичними особами-підприємцями; 

напрацювання пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у 
сфері підприємництва; 
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сприяння створенню та удосконаленню правових, економічних та організа-
ційних умов для забезпечення розвитку підприємництва в регіоні; 

розгляд інших питань та надання рекомендацій відповідно до цього Поло-
ження. 

9. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має 
право: 

одержувати в установленому порядку безоплатно від органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій 
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

залучати у разі потреби та за згодою до роботи Робочої групи відповідаль-
них працівників органів виконавчої влади, фахівців установ, підприємств та орга-
нізацій, запрошувати представників інститутів громадянського суспільства; 

здійснювати взаємодію та обмін інформацією з органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємст-
вами, установами та організаціями; 

розглядати інші питання та надавати рекомендації відповідно до компе-
тенції. 
 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


