
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

від 10.04.017 № 54 

      м. Золотоноша 

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на право 

отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності через 

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області та складу 

конкурсної комісії 

 

 

 У зв’язку з кадровими змінами та з метою впорядкування  складу комісії 

по проведенню конкурсу на отримання коштів на здійснення підприємницької 

діяльності від Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській 

області, керуючись п. п. 1, 7, 20 ч. 4, ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,- 

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на право 

отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності від Регіонального  

фонду підтримки підприємництва по Черкаській області (додаток 1) та склад 

конкурсної комісії (додаток 2). 

2. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 

17.11.2011 № 193 „Про затвердження Положення про порядок проведення 

конкурсу на право отримання коштів для здійснення підприємницької 

діяльності від Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській 

області та склад конкурсної комісії”. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М., управління економіки  

(Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 
 

Остроглазова 52394 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

від 10.04.2017 №54 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведенню конкурсу на право отримання коштів для здійснення 

підприємницької діяльності через Регіональний фонд підтримки  

підприємництва по Черкаській області 

 

1. Загальні положення:  

1.1. Конкурс на право отримання коштів для здійснення підприємницької 

діяльності від РФПП по Черкаській області проводиться з метою визначення 

переможця – фізичної або юридичної особи – суб’єкта підприємницької 

діяльності, зареєстрованого в місті. 

1.2. Пріоритетним напрямком розвитку підприємницької діяльності 

вважається виробництво товарів, надання побутових послуг, торгівельна 

діяльність, створення нових робочих місць та збереження існуючих. 

2. Підготовка проведення конкурсу. 

2.1.Конкурсна комісія створюється в складі осіб з представників  органів 

місцевого самоврядування, депутатів міської ради, представників громадської 

організації підприємців, органів фіскальної служби та Регіонального фонду 

підтримки підприємництва по Черкаській області.  

2.2. Конкурсна комісія після утворення визначає термін проведення конкурсу 

та не пізніше як за 14 календарних днів  публікує у місцевій пресі інформацію 

про дату проведення конкурсу та його умови, які затверджені Регіональним 

фондом підтримки підприємництва по Черкаській області. 

2.3.  З моменту опублікування інформаційного повідомлення, конкурсна 

комісія  дає можливість всім юридичним та фізичним особам, які подали заяви 

на участь у конкурсі, попередньо ознайомитися з умовами надання фінансової 

допомоги суб’єктам підприємницької діяльності та  переліком документів, які 

необхідно подати на розгляд. 

2.4.  Для участі в конкурсі учасникам необхідно подати заяву та бізнес-план. 

2.5.  Відомості учасників конкурсу заносяться до реєстраційної відомості, та 

повинні містити: 

- порядковий номер; 

- дата прийняття документів; 

- прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи, назву юридичної особи та її 

місцезнаходження; 

- дату  реєстрації. 

2.6. Приймання заяв на участь у конкурсі припиняється за 1 день до початку 

проведення конкурсу. 

2.7. Конкурсна комісія розглядає заяви на участь у конкурсі і приймає 

рішення про допущення претендентів до участі в конкурсі. 

Інформація про учасників конкурсу до його початку не оголошується.  
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3. Порядок проведення конкурсу. 

3.1. Конкурс на право отримання коштів для здійснення підприємницької 

діяльності від Фонду підтримки підприємництва  проводиться в один етап 

шляхом розгляду комісією поданих на конкурс бізнес-планів. Після проведення 

конкурсу оголошується переможець. Інформація про переможців конкурсу 

доводиться до учасників конкурсу.  

3.2. Конкурс вважається дійсним, якщо на нього подано хоча б 1 конкурсна 

пропозиція. 

3.3. Робочі засідання конкурсної комісії є відкритими та проводяться за 

наявності 2/3 членів комісії від загального складу. 

Рішення про вибір переможців конкурсу приймаються 2/3 голосів присутніх 

членів комісії та оголошується на відкритому засіданні за участю всіх учасників 

конкурсу. 

3.4. Рішення комісії оформляється  протоколом, в якому фіксується такі дані: 

- умови конкурсу; 

- відомості про учасників конкурсу; 

- рішення про результати конкурсу; 

- мотивації вибору переможців. 

 

Протокол підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та 

направляється до міськвиконкому для затвердження. 

3.5. Інформація про підсумки конкурсу публікується в місцевій пресі протягом 

10 календарних днів з моменту оголошення рішення про надання права на 

отримання коштів для здійснення підприємницької діяльності, а також 

надається Регіональному фонду підтримки підприємництва по Черкаській 

області для оформлення відповідних документів для отримання коштів. 

 
 

 

Керуючий справами        О.В. Тітаренко 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від 10.04.2017 № 54 

 

 

Склад 

конкурсної комісії по проведенню конкурсу на право отримання коштів для 

здійснення підприємницької діяльності через Регіональний фонд підтримки  

підприємництва по Черкаській області 

 

 Масло О.М. – голова конкурсної комісії; перший заступник міського 

голови; 

 Остроглазова В.В. – заступник голови конкурсної комісії, начальник 

управління економіки; 

 Мірошниченко В.В. - секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

управління економіки 

 

Члени конкурсної комісії: 

 Веснін І.В. – начальник управління архітектури, регулювання забудови та 

земельних відносин; 

 Степовенко Г.А. – в.о. начальника міського фінансового управління; 

 Ільченко П.В. -  начальник Золотоніської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській 

області (за згодою); 

 Бурдейна А.М. – начальник відділу активної підтримки безробітних 

Золотоніського МРЦЗ (за згодою); 

 Любота О.І. – заступник генерального директора Регіонального фонду 

підтримки підприємництва по Черкаській області (за згодою); 

 Норенко В.Д. - депутат міської ради (за згодою); 

 Штанько А.А. – депутат міської ради, приватний підприємець (за 

згодою). 

 

 

 

Керуючий справами        О.В. Тітаренко 
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