ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет підприємців
при Торгово-промисловій палаті України
1. Комітет підприємців при ТПП України (далі - Комітет) - постійно діючий консультативнодорадчий орган, утворений з числа підприємців - фахівців різних сфер господарської діяльності,
провідних спеціалістів науково-дослідних, проектних організацій, державних органів виконавчої
влади. Комітет виступає посередником в діалозі між бізнесом і владою, лобіює широке коло питань
з метою покращення загальної правової і регуляторної політики й усунення перешкод для ведення
бізнесу, справляє реальний вплив на законотворчу діяльність, опрацьовує, виходячи з реальних
потреб бізнесу, ґрунтовні пропозиції для внесення на розгляд відповідних органів державної влади.
Комітет у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом Палати, рішеннями її
керівних органів та цим Положенням.
2. Відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також
Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. № 529 «Про підтримку діяльності торговопромислових палат», основними завданнями Комітету є:
- налагодження діалогу «бізнес-влада», сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії
суб'єктів господарювання і органів державної влади на засадах партнерства, відкритості
і прозорості;
- участь в установленому порядку у розробленні державних цільових програм, спрямованих
на підтримку і розвиток підприємництва в Україні;
- підготовка пропозицій щодо формування державної економічної, податкової та митної
політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на
внутрішньому і зовнішньому ринках, підвищення їх конкурентоспроможності, створення
сприятливих умов для здійснення вітчизняними товаровиробниками експорту/імпорту товарів,
робіт, послуг, запобігання та протидії обігу контрафактної продукції на внутрішньому ринку;
- залучення представників ділових кіл до обговорення проектів нормативно-правових актів
з питань підприємництва, проведення експертизи та оцінки ефективності діючих регуляторних
актів, подання до регуляторних органів аргументованих пропозицій щодо їх вдосконалення,
виходячи з реальних потреб бізнесу;
- розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності щодо покращення умов для
ведення бізнесу, формулювання для органів державної влади проблем, що постають перед
бізнесом, та пропозицій по їх вирішенню;
- підготовка пропозицій з питань зовнішньоекономічного співробітництва і розширення
міжнародних контактів суб'єктів господарської діяльності;
- сприяння залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій
і досвіду;
- сприяння реалізації інших статутних завдань Палати;
- надання комітетам підприємців, цільовим секціям фахівців-консультантів, що діють при
регіональних палатах, методичної допомоги з питань, пов'язаних з організацією і проведенням
консультацій з діловою спільнотою і підготовкою за їх результатами узгоджених пропозицій.
3. Комітет взаємодіє з органами законодавчої і виконавчої влади, установами і організаціями,
а також об'єднаннями підприємців.
4. Очолює Комітет Голова, який обирається з числа його членів простою більшістю голосів.
Він може мати одного або більше заступників.

5. Голова Комітету:
- здійснює керівництво роботою Комітету;
- може брати в установленому порядку участь у засіданнях керівних органів Палати,
нарадах, які проводяться ТПП України або за її участі, з питань, що належать до компетенції
Комітету;
- дає окремі доручення членам Комітету.
6. Заступник голови Комітету обирається з числа членів Комітету за поданням його Голови
простою більшістю голосів.
Він виконує обов'язки та здійснює повноваження, визначені головою Комітету.
7. Комітет самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи.
8. Члени Комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах.
9. Прийняті за результатами обговорення аргументовані пропозиції вносяться на розгляд
відповідних органів державної влади.
10. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Управлінням сприяння
розвитку підприємництва і оргроботи ТПП України.
11. Голова Комітету має посвідчення встановленого зразка.
12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється за рахунок коштів
ТПП України та добровільних внесків членів комітетів.

