
Україна
Знам`янська   міська  рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Рішення
від     14      лютого  2014  року    №  71

м. Знам`янка

Про   порядок надання фінансової 
підтримки на впровадження 
інвестиційних проектів в м. Знам’янка»

       Заслухавши інформацію начальника відділу економічного розвитку, промисловості, 
інфраструктури та торгівлі Кирпи О.М. з метою виконання  «Програми розвитку малого 
підприємництва  у  місті  Знам’янка  на  2012-2014 роки»,  керуючись  ст.ст.  27,  28   Закону 
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” , виконавчий  комітет  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1.  Затвердити  «Положення   про  порядок  надання  фінансової   підтримки  на 
впровадження інвестиційних проектів в м.Знам’янка»  (додаток 1).

2.  Створити комісію по розгляду інвестиційних проектів (додаток 2).
3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  першого  заступника  міського 

голови  Джулая В.О.

Міський   голова                                                   І. Крижановський

                                                                                                         

                                                                                                   



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

                                                                                                         від   14   лютого 2014 р.  № 71

Положення 
про порядок надання фінансової підтримки  на впровадження

 інвестиційних проектів

1. Фінансова підтримка на впровадження інвестиційних проектів  надається підприємствам 
малого  бізнесу  або  приватним підприємцям  –  платникам  єдиного  податку  до  міського 
бюджету.

2. Фінансова підтримка надається на зворотній основі в межах бюджетного року.
3. Для надання фінансової підтримки комісія по розгляду інвестиційних проектів оголошує 

конкурс  через міські  засоби масової  інформації  і  через 3 тижні  з  моменту оголошення 
конкурсу підводить його підсумки.

4. На розгляд  конкурсної комісії надаються наступні документи:
- заява на участь;
- копія паспорта, копія ідентифікаційного коду;
- копії  бізнес-плану,  проектно-кошторисної  документації  або  інші  документи  з 

обґрунтуванням  доцільності  та  ефективності  впровадження  інвестиційного 
проекту.

5. За результатами розгляду комісія приймає рішення по укладанню угоди про 
      надання фінансової підтримки по впровадженню інвестиційного проекту і надає 
      його на затвердження міському голові. 

Секретар виконкому Н.Тесленко

                                                                                                          Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

                                                                                                          від    14   лютого 2014 р.  № 71

Склад комісії 
по розгляду інвестиційних проектів

Голова комісії:
Джулай Володимир Олександрович – перший заступник міського голови

Заступник голови комісії:
Заруцький Андрій Анатолійович - заступник міського голови з питань діяльності 
                                                            виконавчих органів

Секретар комісії:
Кирпа Олена Миколаївна – начальник відділу економічного розвитку, промисловості, 
                                               інфраструктури та торгівлі

Члени комісії:

Данільченко Юрій Володимирович - начальник юридичного відділу міськвиконкому.

Іваськів Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового управління міськвиконкому;

Кліпацький Сергій Вікторович – голова Спілки підприємців (за згодою)

        Секретар виконкому       Н.Тесленко
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