Протокол №7
Засідання районного комітету з економічних реформ
при Деражнянській райдержадміністрації
04 липня 2013 року

м. Деражня

Головуючий: Плюта Вадим Олександрович - голова Деражнянської
районної державної адміністрації, голова комітету
Присутні:
Члени районного комітету:
Члени районного комітету з економічних реформ при райдержадміністрації
Запрошені: представники малого та середнього бізнесу.
Порядок денний
1. Особливості об’єднання податкової та митної служби у єдине
Міністерство доходів та зборів України;
2. Реалізація завдань Президента України щодо створення сприятливих умов
для розвитку малого підприємництва в районі та сприяння зайнятості
молоді.
Вступне
слово Вадим
Олександрович
Плюта голова
райдержадміністрації, голова комітету, який наголосив, що одним із напрямків
економічних реформ, ініційованих Президентом України та спрямованих на
відновлення економічного зростання й модернізацію економіки країни, є дерегуляція
бізнесу, а це вдосконалення нормативно-правової бази, яка встановлює чіткі та
зрозумілі правила оподаткування, прозорість митних процедур, спрощення дозвільної
системи, оптимізацію видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, зменшення
адміністративного тиску з боку контролюючих органів.
Також Вадим Олександрович зауважив, що досить болючим питанням для
бізнесу та одним з основних чинників тінізації економіки є високий рівень
навантаження на фонд оплати праці. «Основним завданням на сьогодні у нас є, відхід
від тіньової зайнятості та конвертної системи оплати праці» – наголосив голова
адміністрації.
СЛУХАЛИ:
По першому питанню: Михайлову Тамару Дмитрівну – заступника
начальника Хмельницької МДПІ, начальник Деражнянського відділення «Про
особливості об’єднання податкової та митної служби у єдине Міністерство доходів
та зборів України;»
В обговоренні взяли участь: Петришен Б.М., Кузьмінськи О.А.,Тесленко В.Г.
По другому питанню: Войтюка Олександра Григоровича – директора
Деражнянського районного центру зайнятості «Про реалізацію завдань Президента
України щодо створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в
районі та сприяння зайнятості молоді.»
В обговоренні взяли участь: Мацюк С.В., Тесленко В.Г.
Вирішили:
1. активізувати роботу щодо ліквідації бар’єрів для економічної
активності, бо це єдиний спосіб поєднати зусилля влади і бізнесу з
метою покращення добробуту людини;

2. продовжити активну роботу з підтримки та захисту легального бізнесу
від недобросовісної конкуренції “тіньовиків”. Оскільки нова
контролююча структура, як ніколи раніше, здатна та повинна
припинити існування незареєстрованих торгових місць, виплату
заробітної плати у «конвертах»;
3. Посилити інформаційно – роз’яснювальну роботу серед представників
підприємництва району та громадян про проведення податково – митної
реформи.
4. проводити роботу з роботодавцями щодо працевлаштування ними
випускників навчальних закладів на перше робоче місце;
5. активізувати роботу щодо створення умов для розвитку підприємництва
на селі, виявлення активних членів громад для започаткування зеленого
туризму в сільській місцевості.

Заступник голови райдержадміністрації,
відповідальний секретар районного комітету
з економічних реформ

Теравський І.А.

