СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 25 жовтня 2006 року № 215 - МР
Про внесення змін до рішення міської
ради від 29 грудня 2005 року
№ 1570 – МР «Про затвердження
Програми
розвитку
малого
підприємництва в м. Суми на 20062007 роки»
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, з метою забезпечення
ефективної роботи Єдиного дозвільного офісу в м. Суми по спрощенню та
впорядкуванню узгоджувальних і дозвільних процедур, подальшого розвитку
підприємництва, відповідно до Закону України „Про державну підтримку малого
підприємництва”, керуючись статтею 25 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити зміни до розділу 7 «Програми розвитку малого
підприємництва в м. Суми на 2006 - 2007 роки», затвердженої рішенням Сумської
міської ради від 29 грудня 2005 року № 1570 – МР і викласти пункти 5, 8, 12, 16, 18
даної програми в новій редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фінашка В.В.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток
до рішення Сумської міської ради
„Про внесення змін до рішення
міської ради від 29 грудня 2005 року
№ 1570 – МР «Про затвердження
Програми розвитку малого
підприємництва в м. Суми на 2006 2007 роки»
від 25 жовтня 2006 року № 215 - МР
7. Заходи по виконанню у 2006 році Програми розвитку малого підпрємництва
в м. Суми на 2006 - 2007 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради
від 29 грудня 2005 року № 1570-МР
№
п/п

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

Сума
(грн.)

Пункт
Програми

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
1.

Залучати громадські об’єднання
підприємців до процесів
планування, підготовки та
аналізу проектів регуляторних
актів, що стосуються питань
підприємництва

Постійно

Управління з
питань
розвитку
підприємництва
та інвестицій

0

п. 5

2.

Проведення навчальних
семінарів, науково-практичних
конференцій, круглих столів з
питань реалізації державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності

Постійно

Управління з
питань
розвитку
підприємництва
та інвестицій

0

п. 8

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва
3.

4.

5.

Передбачити
у
міському
Під час
Міська рада
бюджеті кошти на реалізацію формування
програми підтримки розвитку відповідних
малого підприємництва
бюджетів
Утримання і забезпечення
Постійно Управління з
ефективної роботи “Єдиного
питань
дозвільного офісу в м. Суми”,
розвитку
створеного з метою спрощення
підприємництва
дозвільної системи у сфері
та інвестицій
підприємницької діяльності
(ремонт приміщення, меблі,
зв’язок, Інтернет, програма
«Ліга», електроенергія,
опалення)
Проведення підготовки, видання
Постійно Управління з
та сприяння розповсюдженню
питань
інформаційних бюлетенів,
розвитку
довідкових матеріалів, буклетів
підприємництва
по різним аспектам ведення
та інвестицій
підприємницької діяльності

Міський голова

50 000,00

п. 12

45 500,00

п. 16

4 500,00

п. 18

Г.М. Мінаєв

