
Протокол засідання Ради коаліції малого та середнього бізнесу 

Сумської області. 
 

24 листопада 2017 року.                                                     м.Суми 

 

 

Присутні : Іченська С.А., Полякова О.В., Зімін Д.А. , Сагач А.Г., Сорока О.В., 

Назаренко О.Г.,  Сопітько І.М.,  Мосунов Б.О.. Прокопченко О.Г., Хорошаєва 

Н.М., Пічкурова Н.Є., Коган Б.Г., Самофалов Д., Захарова К.М.,Стаднік Л., 

Сопітько І.М., Комісар В.О., Коркіна І.М. Кравцова Т.М. 

 

Головуючий засідання : Іченська С.А. 

 

Порядок денний:  

 

1) Звіт про роботу коаліції за 2017 рік; 

2) обговорення звіту роботи коаліції; 

2) затвердження плану роботи коаліції на 2018 рік; 

3) розподіл обов’язків згідно плану роботи; 

4) різне. 

 

    З першого питання виступала Координатор коаліції  Іченська С.А. – розповіла 

про роботу коаліції загалом протягом 2017 року. Напередодні засідання звіт про 

роботу коаліції було розміщено у мобільному додатку Месенджер, для того аби 

кожен учасник засідання мав змогу ознайомитись з документом  раніше.  Зміст 

звіту додається до протоколу у додатку №1 та розміщений на веб – ресурсах 

коаліції.   У виступі Іченська С.А. зробила наголос на активній роботі 

Громадських організацій – учасників коаліції : ГО «Молодь та підприємництво», 

Туристичного кластеру «Посулля», Спілки рекламістів Сумщини, ГО «Інститут 

бізнес освіти". 

 

 Виступили : Мосунов Б.О. – розповів про те, як впроваджується в життя проект – 

магістерська програма «IES», організацією якої та її провадженням займається 

Мосунов Б.О. ( ГО «Молодь та підприємництво», Кобушко І.М. ГО «інститут 

бізнес освіти»  разом з керівництвом СумДУ. 

   Розповів про підготовку, підтримку та початок роботи проекту.Про труднощі, 

що виникали в процесі роботи, про здобутки, які вже є на даний час.  Інформація 

про проект постійно розміщується на сторінках Фейсбук  ГО «Молодь та 

підприємництво» та « Сумська коаліція МСБ». 

 

         Прокопченко О.Г.  розповіла про роботу туристичного кластеру                                   

«Посулля» , про здобутки та труднощі в роботі кластеру. Почались перемовини з 

Облдержадміністрацією про створення інформаційного ресурсу з популяризації 

туристичної привабливості Сумщини за допомогою вебресурсів та гул-проекту 

«Подорожуй Україною», про підготовку проведення Новорічних ювілейних 



«Недригайлівських вечорниць» , присвячених  п’ятій  річниці створення кластеру. 

Інформація розміщується на сайті Туристичного кластеру та сторінці ФБ. 

 

    Стаднік Людмила розповіла про роботу спілки рекламістів Сумщини з 

усунення розбіжностей між представниками рекламного бізнесу в м.Суми, 

підготовку проекту закону України «  Про рекламу», підготовку та проведення 

форуму рекламістів України 17 листопада 2017 р. у м.Сумах. 

    Про те які проблеми вдалось врегулювати ( створення схеми розташування 

зовнішньої реклами в м.Суми) в проекті закону, а які ще потребують 

доопрацювання. Інформація розміщується в групі ФБ «Рекламісти Сумщини»  та 

Сумська коаліція. 

   Під час обговорення усі учасники засідання говорили про своє ставлення до 

роботи коаліції, про участь або не участь в проектах. 

  Голова Сумського міського  об’єднання  роботодавців, депутат Сумської міської 

Ради Сагач А.Г. запропонував визнати роботу коаліції успішною та продовжити її 

роботи у також режимі, як в попередні роки та зазначив про свою підтримку у 

впровадженні наступних дій та проектів коаліції. 

 

     З третього питання надавали свої пропозиції учасники засідання: 

 

1. Активізувати роботу з місцевими депутатами з питань, що виникають в 

підприємницькому середовищі, законопроект №7142, 6757, 6759 та інші, усі 

керівники ГО – учасники коаліції. 

 

2. Активізувати роботу в напрямку популяризації дій та проектів коаліції на 

всеукраїнських ресурсах ( статті, інтерв’ю, фото та відео репортажі, рекламні 

ролики) відповідальні – керівники усіх ГО- учасників коаліції. 

 

3. Направити  депутатський запит до СМР щодо проблемних питань малого та 

середнього бізнесу, які не були вирішені у 2017 р..відповідальний Сагач А.Г. 

 

4. Почати разом з Департаментом ресурсних платежів СМР  розробку проекту  

«Туристичної привабливості м.Суми» 

 

5. Провести круглий стіл щодо розвитку туристичної галузі в місті Суми та 

Сумській області . Відповідальні: Іченська С., Прокопченко О, Зімін Д. 

 

6. Провести Всеукраїнський форум серед представників середнього бізнесу та 

роботодавців України у лютому 2018 року. 

 

7. Провести форум МСБ та керівників новостворених територіальних громад 

«Можливості успішного розвитку ОТГ через створення  умов для розвитку 

бізнесу» 

 

8.Фандрейзинг у 2017 році , відповідальний Мосунов Б. 

 

 



      В  розділі різне координатор коаліції  Іченська  С.А. доповіла про дії коаліції 

щодо зупинки законопроектів № 7142, 6757, 7659, законопроектів № 7142, 6757, 

7659. На 24.11.2017 р. надіслані звернення від коаліції до Сумської міської Ради 

та Сумської обласної Ради щодо підтримки позиції Сумських підприємців про 

відкликання даних законопроектів з Верховної Ради України. 24.11.2017 р       

      

    Сумська обласна Рада проголосувала за звернення до Президента,  Прем’єр - 

Міністра  та Голови Верховної Ради України з даною вимогою. 

   

    Направлені від імені коаліції листи до Президента України, Премєр – Міністра 

України, голови Верховної Ради України , керівників фракцій ВРУ. 

    

     Вирішили : направити такі ж листи від районів області та бути готовими до 

активних дій, направлених  на захист малого та середнього бізнесу, консолідувати 

зусилля з представниками коаліцій з інших регіонів України. 

 

 

 

 

Секретар Пічкурова Н.Є. 

Голова засідання : Іченська С.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


