
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДЕВ‘ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  19.11.2018                                                             №  13
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 1721 сесії від 12.01.2018 року № 09 «Про затвердження 
Програми розвитку малого і середньогопідприємництва на території Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2018-2020 роки».

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 5,9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні», абзацу 4 Вступу Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва на території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2018-2020
роки, висновку постійної комісії з питань місцевого самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та 
торгівлі, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми розвитку малого і  середнього підприємництва на
території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2018-2020 роки.

2. Доповнити Заходи до Програми наступними пунктами:

2.1. Розділ І Заходів Програми «Впорядкування нормативного 
регулювання підприємницької діяльності» доповнити пунктом 5:

5 Зменшення регуляторних витрат 
суб‘єктів малого і середнього 
підприємництва на виконання 
положень регуляторних актів, 
виданих сільською радою шляхом
навчання спеціалістів, 
популяризації участі у виїзних 
зустрічах, семінарах суб‘єктів 
малого і середнього 
підприємництва та працівників 
місцевих органів  з питань 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, 
запровадження М-Тесту як 
складової аналізу регуляторного 
впливу та проведення 
консультацій з бізнесом

2018-2020 
роки

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської ради

Коштів не
потребує

-

2.2. Розділ 2 Заходів Програми «Фінансово-кредитна інвестиційна 
підтримка малого і середнього підприємництва» доповнити пунктом 4:

4 Розроблення та впровадження 
програм фінансової державної 
підтримки суб‘єктів 
підприємництва шляхом 
проведення конкурсу серед 
структур підтримки бізнесу з 

2018-
2019-
2020 роки

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської 
ради

Кошти 
місцевого 
бюджету

75,00/
75,00/
75,00



розробки проектів, направлених на
розвиток малого, середнього 
підприємства на підвідомчий 
території та фінансове 
забезпечення реалізації проекту - 
переможця

15 Удосконален
ня систем 
управління 
на малих та 
середніх 
підприємства
х шляхом:

1. Інфор
муван
ня 
суб‘єк
тів 

про 
організацію 
та 
проведення 
семінарів з 
питань 
сертифікації 
продукції, 
нормативног
о 
забезпечення 
її 
виробництва,
калібрування
та повірки 
засобів 
вимірювальн
ої техніки, 
атестації 
обладнання 
та 
лабораторій, 
що 
відповідають
вимогам євро
стандартів;

2. Інфор
муван
ня 

суб‘єктів про
організацію 
та 
проведення 
тематичних 
тренінгів-
семінарів для
підприємців 
малого та 

2018-2020 
роки

2018-2020 
роки

2018-2020 
роки

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської 
ради

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської 
ради

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської 
ради

Коштів не 
потребує

Коштів не 
потребує

Коштів не 
потребує

-

-

-



середнього 
бізнесу на 
тему: 
«Можливості
Інтернет-
ресурсів для 
бізнесу»;

3. Інфор
муван
ня 

суб‘єктів про
організацію 
та 
проведення 
тематичних 
тренінгів – 
семінарів для
підприємців 
малого та 
середнього 
бізнесу на 
тему «Абетка
підприємця 
або власна 
справа – з 
чого 
починати»

1
6

Популяризація підприємницької 
діяльності та підвищення 
конкурентоспроможності малого 
та середнього підприємництва на 
підвідомчий території шляхом 
інформування суб‘єктів про 
організацію та проведення бізнес 
– фестивалю «Суми бізнес-фест»,
конкурсу»Кращий підприємець 
року» та інших заходів у рамках 
відзначення Дня підприємця.

2018-
2019-
2020 роки

2018-
2019-
2020 роки

Органи 
виконавчої 
влади, 
спеціалісти 
сільської 
ради

Кошти 
місцевого 
бюджету

Інші 
джерела

5,00/
5,00/
5,00

50,00/
50,00/
50,00

2.3. Розділ 3 Заходів Програми «Ресурсне та інформаційне забезпечення, 
формування інфраструктури підприємництва 15, 16:

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з  питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку 
громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова С.В. Самотой


