
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

30.07.2004                                          
 N 321 

 
 
Про розробку проекту Комплексної 
програми розвитку малого 
підприємництва в Запорізькій     
області на 2005-2006 роки 
 

 

 
 
 Керуючись  Законами України “Про державну підтримку малого 
підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні” та з метою  розробки проекту Комплексної 
програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2005-
2006 роки (далі –проект Комплексної програми): 
 
 

1. Створити робочу групу для забезпечення розроблення  проекту 
Комплексної програми розвитку малого підприємництва в    Запорізькій 
області на 2005-2006 роки згідно з додатком (далі – робоча група) та 
затвердити її склад .  
  

2. Робочій групі подати головному управлінню економіки 
облдержадміністрації  до 01.08.2004 пропозиції щодо структури, змісту та 
відповідальних за розроблення розділів проекту  Комплексної програми.  

 
 
3.  Головам райдержадміністрацій:  
3.1.  розробити пропозиції до проекту Комплексної програми розвитку 

малого підприємництва в Запорізькій області на 2005-2006 роки та  заходів, 
спрямованих на розвиток малого підприємництва; 

3.2. розроблені пропозиції подати головному управлінню економіки 
облдержадміністрації  до 10.08.2004  за формою, що додається; 

 
 

 3.3. розробити проекти районних програм розвитку малого 
підприємництва на 2005-2006 роки. Матеріали мають бути розроблені на 
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підставі підсумків виконання Комплексної програми розвитку малого 
підприємництва в Запорізькій області на 2003-2004 роки, затвердженої  
рішенням  Запорізької обласної ради від 31.01.2003 № 4; 

3.4. подати розроблені проекти районних програм головному 
управлінню економіки облдержадміністрації до 10.10.2004. 

 
4. Запропонувати: 
4.1. міським головам міст обласного значення здійснити заходи, 

передбачені пунктом 3 цього розпорядження; 
4.2. керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади, обласним організаціям та об’єднанням здійснити заходи, передбачені 
підпунктами 3.1., 3.2. цього розпорядження; 

4.3. головному управлінню статистики у Запорізькій області 
забезпечити подання головному управлінню економіки 
облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам міст 
обласного значення статистичної інформації, необхідної для розробки 
проектів районних, міських програм розвитку малого підприємництва. 

 
5. Головному управлінню економіки облдержадміністрації 

забезпечити: 
5.1. методологічне та організаційне супроводження розробки проекту 

Комплексної програми; 
5.2. узагальнити матеріали та розробити проект Комплексної програми 

розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2005-2006 роки до 
30.09.2004; 

5.3. розглянути розроблений проект Комплексної програми розвитку 
малого підприємництва в Запорізькій області на 2005-2006 роки на 
черговому засіданні обласної Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва; 

5.4. розроблений проект Комплексної програми розвитку малого 
підприємництва в Запорізькій області на 2005-2006 роки подати на 
погодження до 20.12.2004 Міністерству економіки та з питань європейської 
інтеграції України та Державному комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва. 
  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови  облдержадміністрації Сіна О.Ч. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації 

 
В.П. Березовський 

 


