ПРОЕКТ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«АСОЦІАЦІЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ УКРАЇНИ»
Алгоритм проведення заходу
«ДЕНЬ АСОЦІАЦІЇ» У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(зустріч керівництва АППУ з представниками місцевих бізнесових кіл)
Захід присвячений 15-річчю з
дня заснування Територіального
відділення АППУ у Волинській
області
та
передбачає
Звіт
відділення «Досягнення, виклики
сьогодення та плани на майбутнє
в
діяльності
Територіального
відділення АППУ у Волинській
області»

Дата створення ТВ АППУ у Волинській області - 19 вересня 2001 р.
Мета заходу: популяризація діяльності ВГО «Асоціація платників
податків України», налагодження співробітництва Асоціації з органами
державної та представницької влади даного регіону, стимулювання розвитку
партнерства між владою та бізнесом.
Місце проведення: за рекомендацією ТВ АППУ у Волинській області.
Період проведення: вересень 2016 року.
Тривалість проведення: 1 день.
Захід відбудеться одночасно в двох форматах:
1) Круглий стіл;
2) Семінар.

1. КРУГЛИЙ СТІЛ
У форматі КРУГЛОГО СТОЛУ
відбудеться
зустріч
керівництва
ВГО «Асоціація платників податків
України» з представниками органів
державної виконавчої влади та
Державної фіскальної служби у
Волинській області.
Тема засідання Круглого столу: «Налагодження партнерства і розвиток
співпраці з метою створення необхідних правових умов для здійснення
підприємницької діяльності та захисту законних прав та інтересів платників
податків».
Тема засідання Круглого столу можу бути змінена, але буде пов’язана із
взаємодією органів місцевої влади, бізнесу та громадськості та за своєю
актуальністю відповідатиме реальному часу проведення даного засідання.
До участі в засіданні Круглого столу буде запрошено:
- В.о.начальника, заступник начальника Головного управління ДФС у
Волинській області – Юристовського Олександра Володимировича;
- Голову Волинської обласної ради − Палицю Ігоря Петровича;
- Голову Волинської обласної державної адміністрації – Гунчика
Володимира Петровича;
- міського голову Луцька - Романюка Миколу Ярославовича;
- Голову Громадської ради при ДФС у Волинській області –
Цибульського Володимира Івановича;
- представників бізнес середовища, представників громадськості та
актив ТВ АППУ у Волинській області, ЗМІ тощо.
Завдання Круглого столу: визначення проблемних питань бізнесових
структур Волині, спільний пошук з керівництвом області можливих шляхів їх
вирішення, розвиток співробітництва Асоціації з органами державної
виконавчої влади всіх рівнів даного регіону, налагодження партнерських
стосунків з неурядовими громадськими організаціями тощо.
В рамках проведення «Дня Асоціації» у Волинській області відбудеться
укладання меморандумів та договорів про співпрацю з державними
органами влади, громадськими неурядовими організаціями тощо.
Місце засідання Круглого столу: за рекомендацією ТВ АППУ у
Волинській області.

2. СЕМІНАР
У форматі СЕМІНАРУ відбудеться
інформаційно-просвітницький захід для
платників податків Волинської області з
питань практичного застосування норм
діючого податкового законодавства на
момент проведення заходу.

Лекторами заходу виступлять:
- фахівці ВГО «Асоціація платників податків України»
- представники Державної фіскальної служби України.
Тема семінару: «Податкова реформа - 2016: Основні нюанси, переваги та
недоліки».
В рамках семінару будуть висвітлені теми, якими згідно інформації ТВ
АППУ у Волинській області будуть найбільш актуальні для платників
податків даного регіону.
Учасники заходу отримають презентаційні роздаткові матеріалі про
діяльність Асоціації, методичні посібники рекомендації щодо практичного
застосування діючих на момент його проведення норм Податкового кодексу.
Місце проведення семінару: за рекомендацією ТВ АППУ у Волинській
області.
В рамках проведення «Дня Асоціації у
Волинській області» відбудеться опитування
громадськості, зокрема шляхом проведення
анкетування платників податків Волині,
стосовно їх позиції до актуальних на момент
проведення заходу проблемних питань
оподаткування.
Захід сприятиме налагодженню тісних комунікативних зв’язків між
Асоціацією та владою Волинської області, між Асоціацією та її активними та
новими потенційними членами даного регіону.
Результати заходу будуть висвітлені в ЗМІ та доступні широкому загалу.

