
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про відзначення Дня підприємця 
 

Відповідно до Указу Президента України від 05 жовтня 1998 року 

№1110/98 “Про День підприємця”, обласної Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2013-2014 роки, Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2013-2014 роки по Прилуцькому району та на 

виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 01 липня 2014 року 

№ 372 “Про відзначення Дня підприємця»:  

 

1. Затвердити районний план заходів проведення з 11 серпня по 11 

вересня 2014 року місячника підтримки підприємництва (додається). 

2. Затвердити перелік номінацій по визначенню кращих суб’єктів 

підприємництва в галузевому розрізі та критерії для визначення фіналістів 

(додається). 

3. Відділу економічного розвитку райдержадміністрації: 

3.1. Організувати та провести місячник підтримки підприємництва в 

районі; 

3.2. У рамках місячника визначити кращі підприємства (підприємців) у 

галузевому розрізі згідно з встановленими номінаціями. 

4. Редакції газети “Прилуччина” висвітлювати заходи щодо проведення 

місячника підтримки підприємництва. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації згідно функціональних обов’язків. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації       І.В. Тютюнник 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

райдержадміністрації 

15 липня       2014 року № 302 

 

Районний план заходів 

проведення з 11 серпня по 11 вересня 2014 року місячника підтримки підприємництва 
 

№ Зміст заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 Визначення кращих суб'єктів підприємництва за 

встановленими номінаціями на підставі наданих 

пропозицій. 

17 липня Відділ економічного розвитку райдержадміністрації, 

управління райдержадміністрації: агропромислового 

розвитку,  соціального захисту населення,  управління 

Пенсійного Фонду у м. Прилуки та Прилуцькому районі, 

Прилуцька ОДПІ, міськрайонний центр зайнятості, 

Прилуцьке МРУ ГУ ДСЕС України в Чернігівській області, 

управління ветеринарної медицини в Прилуцькому районі, 

районна рада підприємців з питань торгівлі 

2 Надання пропозицій щодо кращих суб’єктів 

підприємництва Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації. 

18 липня Відділ економічного розвитку райдержадміністрації 

3 Проведення серед підприємців огляду - конкурсу 

„Краща квіткова архітектура” біля приміщень 

магазинів, кафе, офісу. 

11 – 29  серпня Відділ економічного розвитку райдержадміністрації 

4 Проведення на телебаченні  тематичних передач, 

присвячених питанням податкового законодавства, 

проблемам і досягненням підприємців. 

11 серпня - 

11 вересня 

Прилуцька ОДПІ, відділ економічного розвитку 

райдержадміністрації 

5 Висвітлення в ЗМІ питання діяльності центру 

зайнятості по підтримці і розвитку підприємництва. 

Вересень Прилуцький міськрайонний центр зайнятості 

6 Забезпечення надання спеціалістами органів державної 

влади та компетентними фахівцями з питань 

підприємництва консультацій щодо організації та 

11 серпня - 

11 вересня 

Прилуцький міськрайонний центр зайнятості 



провадження підприємницької діяльності особам, які 

звернулися до ЦЗ. 

7 Проведення засідання за “круглим столом” для молоді 

з питань ведення підприємницької діяльності. 

Серпень Державна організація “Регіональний фонд підтримки 

підприємництва у Чернігівській області” 

8 Проведення зустрічі з суб’єктами господарської 

діяльності по питанню перспектив розвитку   
підприємництва в Україні. 

Серпень Прилуцька ОДПІ, відділ економічного розвитку 

райдержадміністрації 

9 Активізувати підбір безробітних громадян, які мають 

бажання розпочати власну справу за сприянням 

служби зайнятості, шляхом: 

- проведення тематичних семінарів з 

підприємництва та самозайнятості; 

- проведення зустрічей безробітних з успішними 

підприємцями, які започаткували власну справу за 

сприяння СЗ; 

- направлення безробітних, які виявили бажання 

започаткувати власну справу, на навчання на курси 

цільового призначення за навчальною програмою 

“основи малого підприємництва”. 

Серпень  Прилуцький міськрайонний центр зайнятості 

10 Проведення серед безробітних, які організували 

підприємницьку діяльність, конкурс на кращий бізнес 

– план. 

Серпень Прилуцький міськрайонний центр зайнятості 

11 Проведення спільного засідання Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва та районної ради 

підприємців з питань торгівлі. 

Серпень Відділ економічного розвитку райдержадміністрації 

12 Проведення підсумкової зустрічі голови 

райдержадміністрації з кращими підприємцями району 

та їх нагородження. 

9 вересня Відділ економічного розвитку райдержадміністрації 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації          Л.В. Нікітченко                                                                                



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

15 липня 2014 року  № 302 

 

Перелік номінацій  

по визначенню кращих суб’єктів підприємництва в галузевому розрізі: 

 

в галузі легкої і харчової промисловості; 

в галузі машинобудування і металообробки; 

в галузі сільського господарства; 

в галузі будівництва; 

в сфері торгівлі та громадського харчування; 

в сфері пасажирських перевезень; 

в сфері  поліграфії інформаційних технологій та послуг; 

в сфері туризму, відпочинку та розваг,  культури і спорту; 

в сфері охорони здоров’я; 

в сфері надання побутових послуг населенню; 

кращий молодий підприємець (віком до 35 років); 

краща квіткова архітектура. 

 

Критерії для визначення фіналістів: 

 

темпи розвитку за 2012-2013 роки та за І півріччя 2014 року (обсяги            

виробництва, чисельність працівників, створення нових робочих місць); 

обсяги надходжень до бюджету; 

рівень середньої заробітної плати; 

внесок у соціально-економічний розвиток території; 

форма співпраці з територіальними громадами (надання благодійної допомоги 

соціально - незахищеним верствам населення, закладам освіти  

та охорони здоров’я тощо); 

стан впровадження інновацій (для підприємств у сфері виробництва  

 та будівництва). 

 

 

Керівник апарату 

райдержадміністрації               Л.В. Нікітченко 
 


