
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 32

29.03.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про виконання рішення виконавчого
комітету № 81 від 27.06.2018 року
«Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії малого і середнього підприємництва
в Україні на період до 2020 року на
території Миколаївської сільської ради»
Відповідно  до  статті  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №
292-р  «Деякі  питання  реалізації  Стратегії  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва в Україні  на період до 2020 року»,  розпорядження голови
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  13.06.2018  року  № 366-ОД
«Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  розвитку  малого  і
середнього підприємництва в Україні  на  період до 2020 року на  території
Сумської області», рішення виконавчого комітету № 81 від 27.06.2018 року
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року на території Миколаївської
ради», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію  заступника  сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  Миколаївської  сільської  ради  /Северин  ВМ./  про  виконання  плану
заходів з реалізації Стратегії малого і середнього підприємництва в Україні на
період  до  2020  року  на  території  Миколаївської  ради  взяти  до  відома.
/Інформація додається/.

2. Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  комунальної
власності,  АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської
сільської  ради  /Обливанцова  І.Ю./  про  виконання  плану  заходів  з
реалізації  Стратегії  малого і  середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року на території Миколаївської ради взяти до відома.
/Інформація додається/.

3. Роботу по виконанню заходів з реалізації Стратегії малого і середнього
підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на  території
Миколаївської  ради  вважати  недостатньою,  такою  що  потребує
вдосконалення,  вивчення  попиту  привабливості  території  та  рівня
інформованості населення. 

4. Інформацію про виконання плану заходів з реалізації Стратегії малого і
середнього  підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на



території  Миколаївської  ради  на  черговому  засіданні  виконавчого
комітету у червні місяці 2019 року. 

Секретар ради                                                                      В. Непийвода 


