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Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, 
виділених на фінансування бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності 
на платній зворотній основі на 2017-2018 роки 
 
 

Керуючись статтею 19 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пунктом 5 частини п’ятої статті 22 Бюджетного кодексу 

України, Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», на виконання заходів Комплексної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області 

на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 

06 квітня 2017 року № 33, з метою надання фінансової підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності під реалізацію бізнес-планів: 



 

 

2

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету, 

виділених на фінансування бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності 

на платній зворотній основі на 2017-2018 роки (додається). 

 

2. Державній організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва 

в Запорізькій області» для виконання заходів з відстеження результативності дії 

цього розпорядження до 01 грудня 2017 року забезпечити надання до 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної 

адміністрації інформації про результати використання бюджетних коштів, 

виділених на фінансування бізнес-планів суб’єктів підприємницької діяльності 

на платній зворотній основі. 

 

3. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій та рекомендувати 

міським головам міст обласного значення організувати роботу щодо участі 

представників малого і середнього підприємництва у конкурсі бізнес-планів для 

отримання фінансової підтримки на платній зворотній основі. 

 

4. Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної 

державної адміністрації подати узагальнену інформацію про стан виконання 

цього розпорядження голові Запорізької обласної державної адміністрації до 

01 лютого наступного року за звітним періодом. 

 

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Запорізької обласної державної адміністрації від 13 квітня 2016 року № 157 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на 

фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва 

сільськогосподарської сфери (у тому числі агротуризм) під реалізацію бізнес-

планів на зворотній основі», яке зареєстроване в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Запорізькій області 05 травня 2016 року за № 11/1735, та 

розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації 
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від 13 квітня 2016 року № 158 «Про затвердження Порядку використання 

коштів обласного бюджету на фінансову підтримку суб'єктів малого і 

середнього підприємництва виробничої та інноваційної сфери під реалізацію 

бізнес-планів на зворотній основі», яке зареєстроване в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 05 травня 2016 року 

за № 11/1734. 

 

6. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 
Голова Запорізької обласної  
державної адміністрації       К.І. Бриль  
 

 

 

 

 

 

 


