В’ячеслав Климов, Президент Спілки українських підприємців,
увійшов до складу Національної ради реформ
Президент України Петро Порошенко, включив президента Спілки
українських підприємців, В’ячеслава Климова до складу членів
Національної ради реформ. Відповідний указ №471/2016 було
опубліковано 24 жовтня 2016 року.
В’ячеслав Климов - незалежний український підприємець,
співвласник найбільшого логістичного оператора компанії «Нова
Пошта», ідеолог і співзасновник Спілки українських підприємців
(СУП).
«Віднедавна я поєдную стратегічне управління компанією з
обов’язками Президента Спілки українських підприємців, в якій
представляю інтереси вітчизняного бізнесу у діалозі з владою, зазначив президент СУП В’ячеслав Климов. - Це рішення я прийняв
як підприємець, що прагне розвивати свою справу в умовах
прозорості та здорової конкуренції, зробити Україну заможною та
успішною. Тому для мене було логічним почати активно сприяти
змінам».
СУП була заснована 29 січня 2016 року незалежними українськими
підприємцями з метою популяризації підприємництва в Україні.
Діяльність спілки направлена на формування сприятливого бізнессередовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед
представників малого, середнього та великого бізнесу України. СУП
представляє та захищає інтереси незалежних українських
підприємців, незважаючи на масштаб, галузь та географію їхньої
діяльності.
Основні пріоритети діяльності СУП – дерегуляція, лібералізація
податкового законодавства, підтримка національних виробниківекспортерів. Як соціально відповідальна організація СУП опікується
реформою системи охорони здоров’я і питаннями розвитку сучасної
освіти.
«Проводити реформи в Україні можна за умови результативного
діалогу між підприємцями і владою. Потрібно, аби голос українських
підприємців був виразнішим, аби до нього прислухалися і
суспільство, і влада. Підприємницька громада має бути представлена
в Національній раді реформ для того, аби сприяти змінам, які
потрібні Україні для досягнення успіху», - впевнений президент СУП
В’ячеслав Климов.

Довідково: Спілка українських підприємців створена з метою покращення
бізнес клімату в Україні. Це перша найбільша об’єднана сила українських
підприємців, яка створена за межами політичних інтересів з метою
формування сприятливого бізнес-клімату. СУП прагне об’єднати понад 100
тис українських підприємців.
Більш детальна інформація про діяльність СУП та умови вступу в
організацію на сайті: sup.org.ua
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