
  

Положення про порядок узгодження звернень про 

захист учасника від неправомірного тиску на бізнес з 

боку органів державної влади  

від Громадської Спілки «Спілка українських підприємців»  
  
  

                   Звернення про захист учасника від неправомірного тиску на бізнес з боку органів державної 

влади від Спілки українських підприємців – це офіційний лист щодо інформування вищого 

органу влади про незаконні дії чи бездіяльність:  

• органів контролю;  

• правоохоронних органів;  дозвільних  органів.  

Звернення від СУП формується відповідно до запиту учасника про захист від неправомірного 

тиску на бізнес, який має відповідати таким вимогам:  

1) Запит має бути підписаний особою, зазначеною в ЄДР або іншою особою із прикріпленням 

документів, що підтверджують повноваження (наказ, довіреність і т.д.) та скріплений 

печаткою (окрім випадків ведення діяльності без печатки).  

2) Запит має містити:  

- назва юридичної особи або ПІБ ФОП;  

- коротко суть проблеми із наведенням фактів порушень;  

- зазначення органу, який порушує права члена СУП та, за наявності інформації, відомості про 

посадових осіб-порушників;  

- документи, які підтверджують факти порушень;  

- в залежності від того, чи подавав член СУП скарги на такі дії/бездіяльність державних органів:  

а) якщо ні – учасник має подати скаргу від свого імені;  

б) якщо подав – надати скан-копію.  

- інформацію, чи звертався учасник СУП по даній справі до бізнес-омбудсмена, міжвідомчої 

комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів 

осіб або інших інституцій;  

- контактні відомості для зв’язку із відповідальним представником учасника СУП.  

Адміністрація СУП передає всю отриману від учасника інформацію у Комітет із захисту бізнесу, 

який аналізує підняту учасником СУП проблематику, може надати учаснику консультацію щодо 

порядку та процедури подання першої скарги (за необхідності).   

Комітет із захисту бізнесу протягом 2 (двох) робочих днів із моменту отримання необхідних 

матеріалів опрацьовує інформацію та подає на підпис виконавчому директору текст звернення від  



  
СУП про захист учасника від неправомірного тиску на бізнес з боку органів державної влади або 

надає висновок про неможливість направлення такого звернення.  

  

    

  

При опрацюванні матеріалів комітет із захисту бізнесу може рекомендувати учаснику звернутися 

до:  

• бізнес-омбудсмена (https://boi.org.ua/complainttop);  

• міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та 

законних інтересів осіб (https://bit.ly/2nkYbQg).  

При опрацюванні матеріалів Комітет із захисту бізнесу розглядає можливість використання різних 

інструментів впливу на ситуацію, в тому числі, але не обмежуючись:  

 робоча група із захисту бізнесу при СБУ;  

співпраця у рамках Меморандуму із АМКУ;  

інші інструменти, наявні у СУП.  

Cвої запити про захист від неправомірного тиску на бізнес з боку органів державної влади 

учасники СУП надсилають на гугл-форму 

https://forms.gle/jx7jMXL6LNadwtrC7 
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