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Виходячи з принципів соціального партнерства, з метою сприяння розвитку
підприємництва, подолання адміністративних та організаційних перешкод, що
стримують його розвиток, подальшого послідовного впровадження дерегуляції
підприємницької діяльності та прагненням створити сприятливі умови розвитку
підприємництва в місті контролюючі органи:
− ГУ ДФС у Вінницькій області в особі заступника начальника управління
Бондара Ігоря Алімовича,
− ГУ ДСНС України у Вінницькій області в особі начальника управління
Шевчука Руслана Богдановича,
− ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області в особі начальника
управління Сидорука Григорія Павловича,
− Управлiння Держпраці у Вiнницькій області в особі першого заступника
начальника управлiння Боковця Володимира Андрійовича,
− Вінницький відділ поліції ГУНП у Вінницькій області в особі начальника
відділу Синявського Сергія Олександровича, з однієї сторони (надалі Сторона1),
та
Рада підприємців при Вінницькому міському голові в особі голови Ради
Моргунова Сергія Анатолійовича та в особі співголови Ради, керівника
юридичної компанії «ЮТЕРРА» Марцинковського Леоніда Васильовича, з іншої
сторони (надалі – Сторона2), уклали даний Меморандум на засадах об'єднання
можливостей Сторін для досягнення наступних цілей:
− забезпечити підвищення рівня захищеності законних прав та інтересів
суб’єктів господарської діяльності у відносинах з контролюючими органами;
− обмежити надмірне державне втручання у господарську діяльність суб’єктів
господарювання;
− усунути можливості для зловживань з боку представників контролюючих
органів.
1. Предмет Меморандуму
Предметом цього Меморандуму є зміцнення партнерських відносин суб’єктів
підприємницької діяльності, представників міської та державної влади, координація
їх зусиль, спрямованих на створення сприятливих умов розвитку підприємницької
діяльності в місті.

2. Зобов’язання Сторін
Сторона 1 зобов’язується:
− забезпечувати дотримання законодавства щодо порядку здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності усіма посадовими
особами контролюючих органів, з урахуванням особливостей, встановлених
окремими законами у відповідних сферах;
− вживати заходи щодо упорядкування здійснення перевірок контролюючими
органами підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства, через
чітке встановлення їх періодичності та порядку проведення, зокрема, виходячи із
вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» від 05.04.2007 та Порядку здійснення державного
контролю за додержанням законодавства про працю який затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України №295 від 26.04.2018;
− обов’язково відображати у затверджених планах перевірок об’єкти/сферу
контролю та вимоги до суб’єктів господарювання, які перевірятимуться, з
подальшим розміщенням таких планів на власних Інтернет ресурсах, Інтегрованій
автоматизованій системі державного нагляду (контролю) та Інтернет ресурсах Ради
підприємців;
− не допускати проведення перевірок діяльності суб'єктів господарювання
органами державного нагляду (контролю), що не відповідають вимогам Закону
України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» від 05.04.2007 та Порядку здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про працю який затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України №295 від 26.04.2018;
− сприяти удосконаленню нормативно-правових актів з питань, які стосуються
діяльності підприємницьких структур;
− письмово реагувати протягом терміну, визначеного Законом України «Про
звернення громадян», на письмові звернення суб’єктів господарювання та Ради
підприємців, щодо вжиття заходів по відношенню до посадових осіб
контролюючого органу у випадку виявлення фактів зловживань та невідповідності
дій вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 та умовам даного Меморандуму;
− сприяти діяльності діючих інформаційних центрів з метою більшої
інформованості підприємців, розширенню інфраструктури підтримки суб’єктів
підприємництва;
− при проведенні перевірок максимально враховувати різноманітність
(специфіку) форм організації діяльності підприємництва;

− за зверненням Голови Ради підприємців надавати узагальнені показники
здійснених перевірок в розрізі видів перевірок, кількості та видів виявлених
порушень, видів та розмірів застосованих санкцій.
Сторона 2 зобов’язується:
− надавати роз’яснення суб’єктам господарювання щодо дотримання ними при
здійсненні підприємницької діяльності принципу пріоритетності безпеки життя і
здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання,
життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями;
− надавати роз’яснення суб’єктам господарської діяльності про необхідність
суворого дотримання вимог чинного законодавства, неухильного виконання вимог
приписів (пропозицій) органів державного нагляду (контролю), у встановлені
терміни;
− роз’яснювати суб’єктам господарювання необхідність додержання правил
підприємницької і професійної етики, загально визнаних моральних норм у практиці
господарювання, у своїх вчинках та рішеннях піклуватися про підтримку як власної
ділової репутації, так і репутації вітчизняного бізнесу в цілому, уникнення участі в
поширенні прямо або через третіх осіб свідомо недостовірної, неточної або неповної
і неперевіреної інформації;
− сприяти в наданні суб’єктам господарювання інформації щодо вимог чинного
законодавства при здійсненні підприємницької діяльності, в тому числі правил
торгівлі, ліцензійних умов, норм та стандартів, що забезпечують безпеку та здоров’я
населення;
− проводити роз’яснення щодо необхідності здійснення підприємницької
діяльності на принципах чесності і поваги у взаєминах із своїми партнерами,
конкурентами та контролюючими органами;
− роз’яснювати суб’єктам господарювання про необхідність повноти
нарахування та сплати податків, запобігання ухиленню від їх сплати;
− роз’яснювати суб’єктам господарювання про необхідність легалізації виплати
заробітної плати, налагодження прозорої виплати та сприяння зростанню заробітної
плати;
− роз’яснювати суб’єктам господарювання вимоги щодо необхідності не чинити
перешкоди посадовим особам контролюючих органів у здійсненні ними владних
функцій, якщо останні здійснюються в межах та в порядку визначеному чинним
законодавством та даним Меморандумом;
− створити при Раді постійно діючу робочу групу, із залученням представників
контролюючих служб та органів, для проведення навчань, семінарів, круглих столів
для суб’єктів господарської діяльності щодо основних вимог діючого законодавства.

3. Взаємодія Сторін
Взаємодія Сторін та співробітництво у реалізації заходів відбуватиметься
шляхом використання наявних у Сторін можливостей і ресурсів, зокрема:
− участю у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що
регулюють підприємницьку діяльність в місті;
− участю у підготовці проектів документів з питань, що є предметом цього
Меморандуму та сприянням їх реалізації;
− організацією та проведенням спільних засідань робочих груп по виконанню
Меморандуму не менш як один раз на квартал;
− реалізація практики проведення спільних семінарів, конференцій, засідань за
«круглим столом» та інших заходів.
У процесі досягнення спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої
взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів
кожного з них, створення режиму максимального сприяння.
У рамках співробітництва Сторони:
− висловлюють впевненість у тому, що місцеві органи виконавчої влади всіх
рівнів прийматимуть рішення із врахуванням інтересів всіх сторін соціального
партнерства, а відтак – будуть підтримані громадськістю, а ділове і підприємницьке
співтовариство, керуючись пріоритетом державницьких інтересів, вважатиме себе
партнером влади, відповідальним перед суспільством;
− обмінюватимуться наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань,
що становлять взаємний інтерес, проводитимуть спільні консультації та переговори;
− обговорюватимуть пропозиції Сторін щодо покращення законодавства у сфері
підприємницької діяльності;
− визначатимуть коло спеціалістів-координаторів, які братимуть участь у
реалізації домовленостей за цим Меморандумом для постійної взаємодії, права та
обов'язки цих координаторів;
− розроблятимуть та погоджуватимуть плани спільних заходів;
− запрошуватимуть до проведення спільних заходів уповноважених
представників центральних органів виконавчої влади, міністерств, установ та
організацій;
− підтримуватимуть ділові контакти та вживатимуть всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв'язків, всіляко сприятимуть
розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі
цілей;
− дотримуватимуться гласності з усіх питань, що випливають з цього
Меморандуму.

4. Термін дії Меморандуму
Меморандум набирає чинності з дня підписання його Сторонами.
Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін.

Сторона 1

Сторона 2

Бондар І.А.
заступник начальника ГУ ДФС
у Вінницькій області

Моргунов С.А.
Вінницький міський голова,
голова Ради підприємців

_______________________

_______________________

(підпис)

(підпис)

Шевчук Р.Б.
начальник ГУ ДСНС України
у Вінницькій області

Марцинковський Л.В.
директор ПП «ЮТЕРРА»,
співголова Ради підприємців

_______________________

_______________________

(підпис)

Сидорук Г.П.
начальник ГУ
Держпродспоживслужби
у Вінницькій області
_______________________
(підпис)

Боковець В.А.
перший заступник начальника
Управління Держпраці
у Вінницькій області
_______________________
(підпис)

Синявський С.О.
начальник Вінницького відділу
поліції ГУНП у Вінницькій області
_______________________
(підпис)

(підпис)

