
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
13.04.2010 № 100 

 
 

План заходів з виконання у 2010 році 
Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні 

 
№ Заходи Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 
1. Формування єдиної державної 

регуляторної політики у сфері 
підприємництва 
 

  

1.1. Проведення публічних обговорень 
проектів регуляторних актів 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

1.2. Забезпечення систематизації регуляторних 
актів, методичне забезпечення діяльності 
регуляторних органів з реалізації 
державної регуляторної політики у сфері 
підприємництва 

Протягом 
року 

Головне управління економіки облдержадміністрації, 
представництво Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій 
області (далі – представництво Держкомпідприємництва), 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

2. Активізація фінансово-кредитної та 
інвестиційної підтримки малого 
підприємництва 
 

  

2.1. 
 

Залучення міжнародної технічної 
допомоги для підтримки розвитку малого 
підприємництва 
 

Протягом 
року 

Головне управління економіки, управління зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
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3. Сприяння створенню інфраструктури 

розвитку малого підприємництва 
 

3.1. Поширення позитивного досвіду щодо 
створення та діяльності інноваційних 
кластерів, а також інноваційних структур 
інших типів 

Протягом 
року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення, Запорізька торгово-промислова палата (далі - 
ЗТПП), територіальне відділення Всеукраїнської 
громадської організації „Асоціація платників  податків 
України” в Запорізькій області (далі - територіальне 
відділення ВГО АППУ) 
 

3.2. Залучення до підприємницької діяльності 
інвалідів, жінок, молоді, звільнених у 
запас військовослужбовців, безробітних, 
мешканців сільської місцевості та малих 
міст 

Протягом 
року 

Головне управління праці та соціального захисту 
населення, управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації, представництво 
Держкомпідприємництва, Запорізький обласний центр 
зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення, територіальне відділення ВГО 
АППУ 
 

3.3. Сприяння розвитку мережі бізнес-центрів 
та бізнес-інкубаторів  

Протягом 
року 

Головне управління економіки, управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 
представництво Держкомпідприємництва, Державна 
організація „Регіональний фонд підтримки 
підприємництва в Запорізькій області” (далі – РФПП), 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

3.4. Сприяння виробничої кооперації на 
умовах франчайзингу та інших форм 
використання підприємцями торговельних 
марок провідних фірм 

Протягом 
року 

Головні управління економіки, промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації, ЗТПП, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

3.5. Забезпечення функціонування в регіонах 
інформаційної служби „гаряча лінія”, 
підтримка діючих та створення нових 
„гарячих ліній” для підприємців 

Протягом 
року 

Головне управління економіки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення, РФПП, Запорізький обласний союз 
промисловців і підприємців (роботодавців) „Потенціал” 
(далі – ЗОСПП „Потенціал”) 
 

3.6. Проведення Всеукраїнського конкурсу 
бізнес-планів підприємницької діяльності 
серед молоді 

Протягом 
року 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Головне 
управління економіки облдержадміністрації, 
представництво Держкомпідприємництва, РФПП 
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3.7. Проведення конференцій, нарад, засідань 
за круглим столом, форумів, виставок та 
ярмарків за участю представників малого 
підприємництва, відзначення Дня 
підприємця 
 

Протягом 
року 

Головне управління економіки, управління зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, представництво 
Держкомпідприємництва, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення, РФПП, 
ЗТПП, ЗОСПП „Потенціал” 
 

3.8. Підтримка діяльності громадських 
приймалень, громадських колегій, 
інституту уповноважених з питань захисту 
прав підприємців, галузевих рад 
підприємців 
 

Протягом 
року 

Головні управління економіки, промисловості та 
розвитку інфраструктури, агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, представництво 
Держкомпідприємництва, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

3.9. Залучення інвестицій у розвиток малого 
підприємництва, підтримка діяльності 
венчурних фондів 

Протягом 
року 

Управління освіти і науки, зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, 
ЗТПП 

4. Впровадження регіональної політики 
сприяння розвитку малого підприємництва 
 

  

4.1. Сприяння розвитку народних промислів та 
ремісництва 

Протягом 
року 

Головне управління економіки, управління зовнішніх 
зносин та зовнішньоекономічної діяльності, культури і 
туризму облдержадміністрації, представництво 
Держкомпідприємництва, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 
 

4.2. Сприяння участі суб’єктів малого 
підприємництва у забезпеченні розвитку 
сільського аграрного туризму 

Протягом 
року 

Головні управління економіки, агропромислового 
розвитку, управління культури і туризму 
облдержадміністрації, представництво 
Держкомпідприємництва, райдержадміністрації, 
громадська організація „Запорізьке обласне відділення 
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні”  
 
 

4.3. Сприяння розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації 
 

Протягом 
року 

Головне управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, райдержадміністрації 

4.4. Інформаційна підтримка розвитку малого 
підприємництва через засоби масової 
інформації, зокрема шляхом 

Протягом 
року 

Головне управління економіки, управління у справах 
преси та інформації облдержадміністрації, 
представництво Держкомпідприємництва, РФПП, 
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запровадження відповідних тематичних 
теле- та радіопрограм на національному та 
регіональному рівні 

райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного 
значення 
 

 
 
Заступник керівника апарату  
облдержадміністрації, начальник оргвідділу          В.Г. Кархачов 
 


