
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 15 грудня  2014 року                                            № 609 
 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради 
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2013 року №2200   
«Про затвердження Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва 
у м. Кіровограді на 2013-2015 роки» 

 
 

Керуючись ст.143, 144 Конституції України, ст. 10 Закону України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні» та відповідно до підпункту 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення реалізації 
державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва на 
території м. Кіровограда   виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

           1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня           
2013 року № 2200 «Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2013-2015 роки», що 
додається.   
          2.Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради           
Васильченка С.С. 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 
 
Малиновська 36 13 35 

 
 
 
 



 
 ПОГОДЖЕНО 
 Рішення виконавчого комітету 
 Кіровоградської міської ради 
 « 15 »  грудня 2014 
 № 609                                 

                                                                               
Проект  

 
У К Р А Ї НА  

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

  СЕСІЯ    ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  «___» ________   201__ року                                                        №_____ 
 
Про внесення змін до  рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2013 року №2200 
«Про затвердження Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва 
у м. Кіровограді на 2013-2015 роки » 
 

 
Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 10 Закону України 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні»  та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку малого 
і середнього підприємництва на території м. Кіровограда, Кіровоградська 
міська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня     
2013 року № 2200 «Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2013-2015 роки», що 
додаються. 

2. Контроль за виконанням   даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
зовнішньоекономічної діяльності.   
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський  
  
Малиновська 36 13 35 



                                                                                                                                                             Додаток 
                      до рішення  Кіровоградської  
                      міської ради 
                         від __________ 201___ року 
                                                                                                                                                            №  _______ 

 
  Зміни до основних напрямків 

по реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
у м. Кіровограді на 2013-2015  роки 

                                                                                                                                                                    
№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Заходи Термін 
виконання 

Виконавці – 
головні 

розпорядни-
ки коштів 

Одержу-
вач 

коштів 

Джерела 
фінансу-
вання 

 

Вартість 
грн. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

4. Розширення 
інфраструк-
тури 
підприємни-
цької 
діяльності      

Надання фінансової 
допомоги КП „Агентство 
розвитку міста 
Кіровоградської міської 
ради” 

2014 рік Управ-
ління 
економіки 
Кірово-
градської 
міської 
ради 
 

  Загальний 
фонд 

міського 
бюджету 

2014 р.- 
-8532,00 

Залучення 
додаткових 
інвестицій в 
економіку 
міста, 
надання 
допомоги 
підприємцям 
в написанні   
проектів та 
їх супроводу   

 
         
Начальник управління економіки                                                                                                                                О.Осауленко



 

 


