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ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
. «АСОЦІАЦІЯ ВЛАСНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»
Свідоцтво про державну реєстрацію № 1-0223-2013 Г.С. від 04.12.2013 року

:

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства за період 2018-2019 років

Завданням Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього
бізнесу» є лобіювання та захист економічних, правових, соціальних та інших
інтересів своїх членів, сприяння їх підприємницькій діяльності, посиленню їх
соціальними
впливу в системі соціального діалогу, зокрема у стосунках
партнерами у складі сторони роботодавців, задоволення та захист своїх законних
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та
інших інтересів, а також у сприянні об'єднанню зусиль громадян, громадських та
інших організацій і їх об'єднань та окремих суб'єктів господарювання, для
врегулювання проблемних питань, що виникають у підприємців при здійсненні
підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ.
1
Учасники Громадської спілки «Асоціація власників м алого1та середнього
бізнесу» приймють активну участь в багатьох дорадчих органах при органах
виконавчої влади:
- Член Київської торгово-промислової палати;
- Громадська рада при Міністерстві фінансів України;
‘ - Громадська рада при ГУ ДФС м. Києва.
- Громадська рада при Державній службі України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва;
|
Разом із іншими громадськими організаціями, Громадська спілка «Асоціація
власників малого та середнього бізнесу», заснувала потужне громадське об’єднання
«Центр», яке на даний час є найбільшим у місті Києві, з метою створення
сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього
підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва, а також
удосконалення механізму взаємодії із органами державної влади.
І
Як результат роботи економічного департаменту під керівництвом
громадського діяча, Голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу
Руслана Соболя створено нову економічну програму України Визіпезз-Цр, яка
передбачає відродження української економіки України через малий та середній
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бізнес. Програмою вже зацікавився ЄБРР, у найближчому майбутньому вона буде
направлена до Кабінету міністрів України, Адміністрації Президента України,
Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу.
На сьогоднішній день Громадська спілка плідно співпрацює з органами влади
та місцевого самоврядування, через своїх представників приймає участь в робочих
групах та комісіях, які займаються розробкою проектів нормативно-правових актів,
стосовно здійснення підприємницької діяльності на правових засадах, надає
юридичні консультації та здійснює всебічну підтримку підприємців в різних сферах
їх діяльності.
Об’єднуючи у свої колах підприємців, працівників та досвідчених юристів,
Спілка:
•сприяє взаємодії підприємницьких, громадських та інших організацій і
об'єднань та окремих суб'єктів господарювання з органами державної, виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
•разом з місцевими органами влади, громадськими організаціями, фондами,
господарськими організаціями та іншими структурами проводить практичну роботу
по створенню умов щодо нормального функціонування ТС, МАФ на території м.
Києва.
•готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що
регулюють підприємницьку діяльність, малого та середнього бізнесу м. Києва.
• сприяє пошуку дієвих шляхів, механізмів реалізації підприємцями своїх прав
при здійсненні господарської діяльності.
• збирає та аналізує інформацію про фактичний стан справ у сфері малого та
середнього бізнесу.
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