
У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДЕСЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27 жовтня 2011 року                                    № 869 
 
Про внесення змін та доповнень  
до Основних заходів  
по реалізації Програми розвитку малого  
підприємництва у м. Кіровограді  
на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням  
Кіровоградської міської ради  
від 27 січня 2011 року № 114 
 
 Керуючись статтею 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від          
4 лютого 2011 року № 91-р „Про організацію та контроль за виконанням 
регіональної програми розвитку малого підприємництва у Кіровоградській 
області на 2011-2012 роки” та з метою забезпечення виконання Основних 
заходів по реалізації Програми розвитку малого підприємництва у                 
м. Кіровограді на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 114, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни та доповнення до пунктів 2, 3 розділу 2 „Фінансово-
кредитна та інвестиційна підтримка” Основних заходів по реалізації 
Програми розвитку малого підприємництва у м. Кіровограді на                            
2011- 2012 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від            
27 січня 2011 року № 114,  та викласти їх в новій редакції, що додається. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань регуляторної політики, підприємництва, 
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського 
голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
Міський голова                                                                                    О.Саінсус 
 
Малиновська 
36-13-35 



                                                                                                                                                             Додаток 
                      до рішення  Кіровоградської  
                      міської ради 
                         від 27 жовтня 2011 року 
                                                                                                                                                            № 869 

 
Зміни та доповнення до Основних заходів 

по реалізації Програми розвитку малого підприємництва 
у м. Кіровограді на 2011-2012 роки 

                                                                                                                                                                     
                                                                           
№ 
п/п 

Пріоритетні 
завдання 

Заходи Термін 
виконання 

Виконавці – 
головні 

розпорядни-
ки коштів 

Одержу-
вач 

коштів 

Джерела 
фінансу-
вання 

 

Вар-
тість 
тис. 
грн. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 
 

2. Залучення 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності до 
виставкової 
діяльності, 
інших заходів, 
спрямованих на  
просування їх 
продукції на 
ринки  

Виготовлення презентаційних 
матеріалів (стенди, банери, 
буклети) для покращання 
інвестиційного іміджу, 
представлення кращих 
підприємств міста на 
міжрегіональних та 
міжнародних виставках-
ярмарках, міжнародних 
зустрічах, форумах тощо 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 

  Загальний 
фонд 

міського 
бюджету 

2011 р.- 
+ 25,0 

Розширення 
ринку збуту 
продукції та 
послуг 

 
 
 
 
 
 



 

1                                                                       2 3 4 5 6 7 8 9 
3.  Фінансування 

пріоритетних 
сфер розвитку 
підприємництва 

Надання фінансової допомоги 
суб”єктам підприємницької 
діяльності для впровадження 
інвестиційних бізнес-проектів за 
пріоритетними напрямками 
розвитку (за умовами співфінан-
сування з Регіональним фондом 
підтримки підприємництва у 
Кіровоградській області)  
 

 2011-2012 
роки 

 
   

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Регіона-
льний 
фонд 
підтрим-
ки 
підприє-
мництва у 
Кірово-
градській 
області  

 Загальний 
фонд 

міського 
бюджету  

2011 р. - 
-25,0  

Розширення 
сфер 
діяльності 
підприємців 
міста 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління економіки                                                                                                                      О.Осауленко 
 
 


