
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 
 
 

29.06.2010 №  196 
 
 
 
Про розробку проекту Комплексної 
програми розвитку малого 
підприємництва в Запорізькій 
області на 2011-2012 роки 

 

 
 
 Керуючись ст. 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Законами України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та 
з метою розробки Комплексної програми розвитку малого підприємництва в 
Запорізькій області на 2011-2012 роки (далі – проект Комплексної програми): 
 1. Створити робочу групу з розроблення проекту Комплексної програми 
розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 роки (далі 
– робоча група). 

2. Затвердити склад робочої групи (додається). 
 3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, головам 
райдержадміністрацій, робочій групі: 
 3.1. розробити пропозиції до проекту Комплексної програми та заходів, 
спрямованих на розвиток малого підприємництва; 
 3.2.  подати до Головного управління економіки облдержадміністрації 
розроблені пропозиції до 01.08.2010 за формою, що додається. 
 4. Головам райдержадміністрацій: 
 4.1. розробити проекти районних програм розвитку малого 
підприємництва на 2011-2012 роки.  

Матеріали слід розробляти на підставі підсумків виконання власних 
програм розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки, аналізу стану 
підприємницького середовища району, визначених спільно з представниками 
підприємництва та громадськістю пріоритетних напрямів розвитку малого 
підприємництва на 2011-2012 роки та згідно з Методичними рекомендаціями 
щодо формування та реалізації регіональних програм підтримки малого 
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підприємництва, які затверджені наказом Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 № 67. 
 4.2. проекти районних програм розвитку малого підприємництва на 2011-
2012 роки: 

4.2.1. подати на погодження Головному управлінню економіки 
облдержадміністрації до 01.10.2010; 
 4.2.2. подати на розгляд районним радам до 01.12.2010; 

4.3. подати затверджені районні програми розвитку малого 
підприємництва на 2011-2012 роки до Головного управління економіки 
облдержадміністрації в десятиденний термін від дня їх затвердження. 
 5. Запропонувати:  
 5.1. міським головам міст обласного значення здійснити заходи, 
передбачені в пунктах 3, 4 цього розпорядження; 
 5.2. керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади, обласним організаціям здійснити заходи, передбачені в пункті 3 цього 
розпорядження; 
 5.3. Головному управлінню статистики у Запорізькій області забезпечити 
подання до Головного управління економіки облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення статистичної 
інформації, необхідної для розробки проектів районних, міських програм 
розвитку малого підприємництва. 
 6. Головному управлінню економіки облдержадміністрації забезпечити: 
 6.1. методологічне та організаційне супроводження розробки проекту 
Комплексної програми; 
 6.2. оприлюднення у місцевих засобах масової інформації оголошення 
про конкурс проектів з розвитку малого підприємництва, які будуть 
реалізовуватися у рамках Комплексної програми до 10.07.2010; 
 6.3. відбір проектів з розвитку малого підприємництва, узагальнення 
матеріалів і розроблення проекту Комплексної програми до 01.10.2010; 
 6.4. проведення громадського обговорення проекту Комплексної 
програми; 
 6.5. подання проекту Комплексної програми на погодження до 15.12.2010 
Міністерству економіки України; 
 6.6. подання погодженого проекту Комплексної програми на розгляд 
Запорізькій обласній раді. 
 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови облдержадміністрації Кальцева В.Ф. 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації          Б.Ф.Петров 


