ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова міської галузевої
ради підприємців з питань
промисловості та будівництва
_______________Ткаченко Г.І.
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засідання міської галузевої ради підприємців
з питань промисловості та будівництва
м. Кривий Ріг
ПК Металургів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
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Присутні:
1. Члени міської галузевої ради підприємців
з питань промисловості та будівництва

-

за списком

Начальник відділу економічного аналізу
та державних закупівель

-

Мірошниченко М.В.

3. Від управління капітального будівництва
виконкому міської ради:
Начальник відділу обладнання та закупівель

-

Соколовський С.І.

Завідувач технічного сектору

-

Пузанова Л.Г.

Зацікавлені особи

-

6 осіб

2. Від управління економіки виконкому міськради:

Порядок денний :
1.Вступне слово голови галузевої ради Ткаченка Г.І.
2.Про зміст та цілі 3-ої міжрегіональної виставки «Капітальне будівництво».
доповідач: Мирошников Д.В.
3. Інформація управління економіки виконкому міськради про підсумки соціальноекономічного розвитку міста у І кварталі 2013 року
доповідач: Мірошниченко М.В.
4. Стосовно розміщення оголошень та іншої інформації про державні закупівлі для об’єктів
будівництва управління капітального виконкому міськради
доповідач : Соколовський С.І.
5.Щодо регуляторних актів міської ради та її виконкому .
доповідач: Пузанова Л.Г.
6. Повідомлення про початок роботи Віртуального бізнес - інкубатора
доповідач : Пузанова Л.Г.
7. Інші питання, пропозиції та зауваження членів галузевої ради.
доповідач: Мирошников Д.В.
ВИСТУПИЛИ:
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По 1 питанню – голова галузевої ради Ткаченко Г.І. відкрив засідання міської галузевої
ради підприємців з питань промисловості та будівництва та ознайомив присутніх з порядком
денним. Голова ради підкреслив вагомість проведення засідань галузевої ради, як основної
форми її діяльності , оскільки це дає можливість суб’єктам господарювання отримувати нову
інформацію та обмінюватись своїм досвідом у вирішенні питань підприємницької діяльності,
зокрема у сфері промисловості та будівництва.
По 2 питанню – секретар галузевої ради Мирошников Д.В. довів до відома присутніх інформацію про виставки «Енергозбереження. Капітальне будівництво. Гірничо-металургійний
комплекс та передові технології», робота яких розпочалася 28.05.2013 в Палаці культури Металургів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і продовжиться до 31.05.2013 включно.
При цьому було зазначено, що перша виставка , організатором якої була компанія «Кратос», відбулася у місті Кривому Розі у 2003 році. За минулі 10 років економіка міста за своїми показниками піднялась на більш високий рівень, що позитивно вплинуло на підвищення
якості проведення виставок . На сьогоднішній день у місті відкрито вже 21-у виставку, на якій
різноманітну продукцію відповідного спрямування представили близько сотні українських та
закордонних учасників. До уваги учасників засідання доведено програму виставки та можливості, які вона відкриває для підприємців будівельної галузі, оскільки капітальне будівництво
об’єктів відіграє вагому роль для розвитку гірничо-металургійного комплексу Кривбасу,
міста та регіону в цілому.
В обговоренні прийняли участь Козаченко, зацікавлені особи.
По 3 питанню – З доповіддю «Про підсумки соціально-економічного розвитку міста у
І
кварталі 2013 року» перед членами галузевої ради виступила начальник відділу економічного
аналізу та державних закупівель управління економіки виконкому міськради Мірошниченко
М. В., яка детально висвітила зазначену тему та навела конкретні показники в розрізі основних напрямів розвитку міста, серед яких промисловість, транспорт, будівництво, зовнішньоекономічна діяльність, ринок праці, демографічна ситуація , тощо.
По 4 питанню - Враховуючи питання, порушені членами галузевої ради на попередньому
засіданні щодо необґрунтовано мінімальних термінів для підготовки документів для участі у
закупівлях, начальником відділу обладнання та закупівель управління капітального будівниц тва виконкому міськради Соколовським С.І. доведено інформацію стосовно порядку розміщення оголошень та іншої інформації про державні закупівлі для об’єктів будівництва управління
капітального виконкому міськради. Крім того, роз’яснено шляхи своєчасного отримання інформації для підготовки тендерних матеріалів.
В обговоренні прийняли участь Ткаченко, Козаченко, Мирошников
По 5 питанню – до відома присутніх доведено, що з 14.05.2013 до 14.06.2013 проводяться
заходи з результативності відстеження регуляторного акту – рішення виконкому міської ради
від 08.04.2009 № 125 «Про затвердження міської маршрутної мережі пасажирського автомобільного транспорту». Запропоновано взяти участь в зазначених заходах, а у разі наявності
пропозицій або зауважень – звернутись до розробника акту - відділу транспорту та зв’язку
виконкому міськради (тел.. 74-70-46). За потреби з текстом рішення можна ознайомитись на
офіційному сайті виконкому міськради в розділі «Законодавство» в підрозділі «Регуляторна
політика. Діючі регуляторні акти»
По 6 питанню - присутніх повідомлено, що з 15 червня поточного року розпочинається в
тестовому режимі робота Віртуального бізнес – інкубатора, створення якого передбачено
Стратегічним планом розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року.
До відома присутніх доведено коротку довідкову інформацію про цілі та структуру
(розділи) Віртуального бізнес – інкубатора.
У складі розділу «Консультаційний центр» будуть діяти віртуальні кабінети голів галузевих рад підприємців.
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Членам галузевої ради та присутнім за- пропоновано безпосередньо ознайомитись з
роботою Віртуального бізнес – інкубатора, який з 15.06.2013 буде впроваджений в рамках
сайту «Криворізький ресурсний центр»
По 7 питанню – розглянуто інші питання, заслухано виступи присутніх на засіданні зацікавлених осіб - учасників виставок ( у ході проведення засідання ).
За пропозицію Мирошникова провести засідання в 4-му кварталі одночасно з виставкоюфорумом «Промисловість. Інвестиції. Технології» проголосували одностайно.
Після обміну думками ВИРІШИЛИ:
1. Чергове засідання провести у ІІІ кварталі поточного року відповідно до Плану роботи
галузевої ради на 2013 рік
2. Взяти до уваги :
- доповідь управління економіки виконкому міськради про підсумки соціальноекономічного розвитку міста у І кварталі 2013 року ;
- інформацію управління капітального будівництва виконкому міськради про розміщення оголошень та іншої інформації про державні закупівлі для об’єктів будівництва
управління капітального виконкому міськради
- повідомлення про Віртуальний бізнес – інкубатор
- інформацію про заходи з результативності відстеження регуляторного акту – рішення
виконкому міської ради від 08.04.2009 № 125 «Про затвердження міської маршрутної мережі
пасажирського автомобільного транспорту».
3. Доручити управлінню економіки виконкому міськради вжити організаційних заходів
щодо висвітлення на черговому засіданні галузевої ради наступних питань :
- про систему оподаткування у сфері капітального будівництва ;
- основні функції та завдання муніципального центру послуг .
4. Секретарю галузевої ради Мирошникову Д.В.:
- забезпечити інформування членів галузевої ради та наявність кворуму на черговому засіданні ради;
- організувати роботу щодо розсилки електронною поштою членам галузевої ради протоколів проведеної ради для опрацювання та підготовки питань на наступне засідання.
5. Відзначити , що на засіданні відсутні : Дробот В.О., Гончаров Р.Б., Єрьоменко А.А.,
Зюган А.І., Кучак О.С.

Секретар міської галузевої ради
підприємців з питань
промисловості та будівництва

Мирошников Д.В.

