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Обласні заходи щодо виконання Національної програми сприяння  розвитку  малого підприємництва в 
 Україні на 2005 рік 

 

 

№ Заходи Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва 

1 Сприяти розвитку мережі фондів підтримки 
підприємництва 
 

Протягом 
року 

Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

2 Проведення серед молоді обласних турів 
Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів та 
Всеукраїнського конкурсу “Молодий підприємець 
року” 

Протягом 
року 

Управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення, 
представництво Державного комітету       
України   з   питань  регуляторної політики та 
підприємництва в Запорізькій області 
 

3 Проведення     семінарів,     нарад,      конференцій,  Протягом  Головне     управління    економіки    облдержад- 
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 засідань за “круглими столами”, Дня підприємця, 

міжнародних зустрічей, виставок та ярмарків за 
участю представників малого підприємництва 

року міністрації, райдержадміністрації, міськвикон-
коми міст обласного значення, представництво 
Державного      комітету       України   з     питань 
регуляторної політики та підприємництва в 
Запорізькій області, Запорізька торгово-
промислова палата, регіональний Фонд 
підтримки підприємництва по Запорізькій 
області 
 

4 Продовжити роботу обласної виїзної приймальні з 
розгляду звернень та скарг підприємців,  обласної 
громадської приймальні з питань підтримки 
розвитку підприємництва, малого та середнього 
бізнесу, інституту уповноваженого з питань 
захисту прав підприємців для забезпечення 
підтримки малого підприємництва 
 

Протягом 
року 

Головне управління економіки облдержадмі-
ністрації, представництво Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва в Запорізькій області, обласна 
Громадська приймальня з питань підтримки 
розвитку підприємництва 

Проведення регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва 
 

5 Сприяння відродженню народних промислів 
 

Протягом 
року 

Управління культури облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення, регіональний Фонд 
підтримки підприємництва по Запорізькій 
області 
 

6 Сприяння розвитку підприємництва в сільській 
місцевості 

Протягом 
року 

Головне управління економіки, райдерж-
адміністрації,   управління   у   справах  сім’ї   та  
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   молоді облдержадміністрації, Регіональний 

Фонд підтримки підприємництва по Запорізькій 
області, кредитна спілка “Аграр-Кредит” 
 

7 Сприяння розвитку малого підприємництва в 
малих містах 

Протягом 
року 

Головне управління економіки облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації 
 

8 Організація теле- і радіопрограм для висвітлення 
проблем розвитку малого підприємництва та ходу 
проведення єдиної державної регуляторної 
політики у сфері  господарської діяльності 

Протягом 
року 

Головне управління економіки облдержадмі-
ністрації, управління у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення, 
представництво Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підпри-
ємництва в Запорізькій області, Запорізька тор-
гово-промислова палата, Регіональний Фонд 
підтримки підприємництва по Запорізькій 
області 

 
 

 
Заступник керівника апарату  
облдержадміністрації 
начальник організаційного відділу                                                                    В.Г. Кархачов  


