
чугу|вськА РАйон1|А двРжАвнА Адм|н|стРАц!я
хАРк!всько1 оБлАст!

РозпоРяджвння

'// €2',,"а:-г-1;2:уа7 чуг}-1в !{, -'.//

про хи впков'вяя прогРам'
сприявяя ро}витку малою
пиприсмвяцтвд в чуц!ъському
р!йоя! па 20|з_2014 рокя

в!дпов;дво до статей б, |з, 17' ]9 закону укра|вп ''про 
м!сцев]державн]

адм;в;стРац!]'', з метою забезлечення подшьшого виконахня освовпих завдань
програми спршявя !озвитку мшого п!дприФяицтва в чуц|вському Райов! на
20|]_20|,1 Роки. вРа\ов)ючи р;шення !'оле];| рвйонРо] державно' а.0м!ч!ст3!!]
та з6оР!в адм1я1стат'вво-г0сподаРського юиву району в;д 25 6ерезня
20|4 роч;

]' Рекомевдувати с!льським] селицним головам:
].] до 25.04.2014 в!дгов'дних рад

1Рвнш'1ува!и с]ан ро1ви!\) уто'о 'а серелньо!о 6;|нес) на !ери!ор;_1

томади. вж@ ,зход;в шодо л;!ти!ки !а {береження по.итивно] !ина\1;ьи
ро:)витку мшою п;дприсмвицпа'

]'2 А@в;з)ва]и робо9 в/\онавчих ьоч!тет!в в!цпов',!них рад га вжи1и
заход;в щодо створевяя сприятливих умов дш ро:)витку !вфрастуктури томад
шляхом зшучеявя та стимулювавня п1дприсмп1в, шо зд;йснюють господарську
д]яльн!сть яа п!дпорядкованях терито!!ях-

2. Рекоменд)ва!и начмьРик) ч)о]'вського м|ською РйонРого цент}
зайвятост| масап]т,н,й л.л.:

2.1'пРодовхити пРактику матер!альяого сммулюванш 6езРо61пих
гро!@н для оРвн;]а!1_1 п;дпРи, ули!1ько, д!{льно.]] !а ]а оча!к)ваню

2.2.сприя!и 1раоеывшцвэнню безроб;пих Ромшн на пьпРи,м(!ва
мшого ! сеРеднього 6!знесу.

з. начальяпч в]дд!лу осв!ти Рйон!о1 дер*авно1 а'/!м!н;сФац;1
,ъ).ович_ |в. рсв;й ( о про!ов*ип щапи\] пРовеленяп )Рох;в ' )]няч/
старших шас;в загдьяоосв|тя;х навчальнях заш8д|в райову з профес!йяо!
ор|сятац!1 молод; ва пРофес|]|, що кор'ст}ються яайб!'ьшпм лопитом на р'|нку

4. начмььиц }пРаш1нш а Ро!!Р^!ис1ово!о розвпк) районно_1
державчо]'!м!н!ста!!, Р&ч в.!. .прш ! и с !ФР(нпю .!1ь.ь(о'оспольгсь\и\
Фермерських господарств на територ;'' району.

;



5. начальнич управл;ння економ;чно'! розвитку ; тор.!ы! Райовно1
дерхав!о1 4дм;я;стац;| горовенко м 'в. :

5.1. у сп;впра( з Ре€стац!йяою службою чуц;вського м;ськРайо!ного
упоавл;ння ю\!и!!: хэ!к|всььо; об ас; ъбе!пе]и!и пос!;иний !оР!!орич!
:)аре€отовая!х ф!з!чвих ос;6_п;дпРи€мц;в, цо зд!йсяюють свою !0сподарську
д!{льн!с_ь в рвйон;. ,а слРия !и ]6; ,ьшенчю .\ к!1ьчос1;.

5.2' щоквартшу проводити аваль обся.!в реш!зоваво] продукц!| (роб!т'
послуг) су6'.оами мшого, сеРедяього б!знеоу району та обороту |х РоздР;бно]

(.]. продов'(ити пракгих} !нфо!ч;ваРчя п;!1ри{!ни!ьки\ к'! гро _1х

ф;нансово-кредиву та !нфоРмац;й!у п;дтримку з боку орган;в виконавчо1
влади та м]сцевого самоврядуваяня.

5.4.про!!ю! ло,очною Рооу .вбе,печи!и орвн;{а!;ю
цстр;чеи !а РозшиРени\ наРш 

^ер;ваи.,!ва 
р3иончо] де!жавно| а.цм!ч!.Рац!] 1

п;дпРи' м!ячи 
' 

пи1ань Ро {ви п} мФо' о !а сеРеднього б!'нес) в раион;.
5.1. вжи!и ор|аРьац!йни\ 'а\од|в. в ме3А домппенц;1. щоло

1абе]печенш ефеп ивно1,!|шьно. ! ; !ен тру на'аанч9 ад!!н!ст6! Рвчи\ пос !у!
при районн!й державн|й адм;н;стац;-|.

5 о пРо виконаняя лроРд/ спРшнн9 го(витч мдо!о г.!при.мниша
в чуттвському райов; на 20|3_2014 роки ;яформувати голову районно]
]Фжавчо! 3-0м;н;ст8|1! чере'] сек!ор кочРо!ю апаРао районнот лержавнот
адм;н;сФац;тдо 20.12.2014.

6. ковтроль за викояаяшм розпорядхення залишаю 3а собою.

цершпй всцпяик головп
райояяо! дер*двво'| ддм!я!страц!т к).к. вАРжв|нов

!

.|


