
СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 15.07.2005 р. №361

Про сприяння залученню інвестицій та підвищення 
конкурентоспроможності м. Славутича

З метою удосконалення 
організаційно-економічного 
механізму розвитку міста 
Славутича та підвищення 
ефективності управління 
майном права комунальної 
власності територіальної 
громади міста,

виконавчий комітет 
міської ради ВИРІШИВ:

1. Відділу економіки та 
соціального розвитку міста 
(Шевченко В.В.), комуналь
ному підприємству «Аген
тство з розвитку бізнесу в 
м.Славутичі» (Нікітенко 
Л.М.), Славутицькому 
міському фонду підтримки 
підприємництва (Дарнопих 
В.О.) до 30.09.05 р. розро
бити та внести на розгляд 
виконавчого комітету 
міської ради план дій щодо 
сприяння розвитку підприє
мництва в місті, в тому 
числі:

1.1. Запропонувати кон
цепцію «Вільна економічна 
зона «Славутич».

1.2. Внести пропозиції 
щодо запровадження тех

нологій «єдиного офісу» 
при оформленні дозволів та 
погоджень для суб’єктів гос
подарювання, які реалізують 
інвестиційні проекти в 
м.Славутичі.

1.3. Розробити проект 
«Технопарк «Славутич. Чор
нобильська АЕС. Розвиток» 
з метою продовження ди
версифікації економіки міста 
та включення цього проекту 
до відповідної програми Ка
бінету Міністрів України.

Звернутись до адмініст
рації та профспілкового ком
ітету державного спеціалізо
ваного підприємства «Чор
нобильська АЕС» з пропози
цією щодо участі у даному 
проекті.

2. Відділу економіки та 
соціального розвитку міста 
(Шевченко В.В.), відділу з 
питань комунальної влас
ності, послуг та приватизації 
( Позняк В.А.), комунально
му підприємству «Агент
ство з розвитку бізнесу в 
м.Славутичі» (Нікітенко 
Л.М.), комунальному під

приємству «Фонд кому
нального майна» (Ісхаков 
І.Е.) з метою підтримки 
розвитку підприємництва 
та підвищення ефектив
ності управління і викори
стання майна права кому
нальної власності, в тому 
числі того, що передаєть
ся в оренду, підготувати 
пропозиції щодо припи
нення діяльності кому
нального підприємства 
«Фонд комунального май
на» шляхом приєднання до 
комунального підприєм
ства «Агентство з розвит
ку бізнесу в м.Славутичі» 
та внести їх на розгляд 
виконавчого комітету 
міської ради та чергової 
сесії міської ради.

3. Контроль за вика
чанням цього рішення пo- 
класти на першого заступ
ника міського голови з пи
тань діяльності виконав
чих органів ради В.К. Жи- 
галло.

Міський голова 
В.П.УДОВИЧЕНКО


