
РЕЗОЛЮЦІЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ М.СЛАВУТИЧА 

"СТРАТЕГІЯ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В М.СЛАВУТИЧІ. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ"

4 лютого 2005 року м.Славутич
Розглянувши та обговорив

ши стан розвитку підприємниц
тва в м.Славутичі, результати 
спільної роботи щодо створен
ня сприятливих умов для роз
витку підприємництва, прове
деної органами місцевого са
моврядування, комунальним 
п ідприємством '“Агентство з 
розвитку б ізнесу в м.Славу
тичі” , Славутицьким міським 
фондом підтримки підприєм
ництва, міськими громадськи
ми організаціями та громадсь
ким и о б ’єднаннями
підприємців, учасники конфе
ренції відзначають позитивну 
тенденцію соціально-економіч
ного розвитку міста, підвищен
ня добробуту громадян протя
гом останніх п’яти років після 
дострокового закриття Чорно
бильської АЕС.

Разом з тим, з метою по
дальшого формування ринко
вого середовища, підвищення 
ролі п ідприємництва в соц- 
іально-економічному розвитку 
міста та створенні компенсу
ю чих д о д а тко в и х  робочих 
м ісць, а також  п ідвищ ення 
еф ективності взаємодії між 
органами місцевого самовря
дування, підприємцями та їх 
громадськими об’єднаннями, 
спрямованої на розширення 
бізнес-можливостей та підви
щ ення я ко ст і со ц іа л ьн и х  
п о сл уг сл а вути ц ьки х  
підприємців, учасники конфе
ренції

ПРОПОНУЮТЬ:
1. Підтримати економічну 

пол ітику  мі сько ї влади та 
підприємців міста щодо залу
чення інвестицій для подаль
шого розвитку підприємництва 
та покращення конкурентного 
середовища в м.Славутичі з 
метою створення додаткових 
робочих місць і підвищення 
ефективності та якості соціаль
них послуг, що надаються на
селенню міста.

2. Рекомендувати виконав
чому комітету Славутицької

міської ради:
- спільно з представниками 

міських громадських об’єднань 
підприємців проаналізувати “По
ложення про порядок передачі в 
оренду майна комунальної влас
ності територіальної громади 
міста Славутича” та “Методику 
розрахунку та порядок викорис
тання плати за оренду майна ко
мунальної власності територі
альної громади міста Славути
ча ” , затверджених рішенням 
міської ради від 25.12.04 №550- 
41 -IV, та у разі необхідності вне
сти до виконавчого комітету 
міської ради і міської ради про
позиції щодо внесення змін до 
зазначених документів;

- при розробці Програми роз
витку малого підприємництва в 
м.Славутичі на 2005 — 2006 роки 
врахувати дане рішення Конфе
ренц ії та формувати перелік 
пріоритетних напрямків розвит
ку підприємництва на основі за
питу населення міста за резуль
татами досліджень.

3. З вернутися  до 
підприємців міста, яким була 
надана поворотна ф інансова 
допомога для реалізації інвес
тиційних проектів з міського бла
годійного фонду “Чорнобильсь
ка АЕС. Славутич. Розвиток” , з 
проханням забезпечити вико
нання взятих зобов’язань щодо 
своєчасного повернення коштів 
до фонду.

4. Рекомендувати підприєм
цям міста своєчасно вносити на 
розгляд Громадської ради з роз
витку будь-які проблемні питан
ня, що виникають під час взає
модії з підприємствами, устано
вами та організаціями міста, 
представникам и держ авних 
органів та органів місцевого са

моврядування, балансоутриму- 
вачами майна права комуналь
ної власності.

5. У досконалити систем у 
інформування та надання прак
тичн о ї допом оги  суб ’єктам 
п ід пр и єм н и ц ько ї д іяльн ост і 
щодо підготовки тендерних про

позицій для участі у процедурах 
закупівель товарів, робіт та по
слуг, які проводяться Державним 
спеціалізованим підприємством 
“Чорнобильська АЕС" та Відок
ремленим підрозділом “Атомре- 
монтсервіс” ДП НАЕК “Енергоа- 
том”.

Виконавчий комітет міської 
ради,

КП “Агентство з. розвитку 
бізнесу в м. Славутичі",

Міська громадська організа
ція “Спілка виробників товарів 
робіт та послуг”,

Адміністрація ДСП “Чорно
бильська АЕС",

Адміністрація ВП “Атомре- 
монтсервіс" ДП НАЕК “Енерго- 
атом”

Підготувати базу даних про 
славутицькі підприємства, які 
виробляють товари та надають 
послуги для їх включення до Пе
реліку постачальників ДП НАЕК 
“Енергоатом”

Міська громадська організа
ція “Спілка виробників товарів 
та послуг”,

КП “Агентство з розвитку 
бізнесу в м. Славутичі"

6. Продовжити роботу щодо 
створення кластерних об’єднань 
суб’єктів підприємницької діяль
ності в м.Славутичі з метою 
підвищення їх конкурентоздат- 
ності та залучення до економіч
ної діяльності, пов’язаної з реал- 
лізацією проектів в зоні Чорно
бильської АЕС.

КП “Агентство з розвитку 
бізнесу в м. Славутичі”,

Славутицький міський фонд 
підтримки підприємництва

7. Розглянути діючі ставки 
єдиного податку для фізйчних 
осіб-підприємців та внести про
позиції до міської ради щодо

можливості їх зменшення.
При підготовці пропозицій 

врахувати рівень ставок єдино
го податку для фізичних осіб- 
п ідприємців, встановлених в 
містах обласного значення Киї
вської області та м.Чернігові.

Виконавчий комітет,

Відділ економіки та соц
іального розвитку міста

8. Рекомендувати виконав
чому комітету міської ради роз
глянути результати фінансово- 
господарської діяльності кому
нального підприємства “Фонд 
комунального майна” та про 
результати розгляду інформу
вати жителів міста.

Виконавчий комітет,
Відділ економіки та соц

іального розвитку міста,
Відділ з питань комуналь

ної власності послуг та при
ватизації,

КП “Фонд комунального  
майна"

9. Конкурсній (орендній) 
комісії виконавчого комітету 
міської ради пропонувати пе
реможцям конкурсів — пред
ставникам інш их регіон ів  
(зовнішнім інвесторам) на пра
во оренди майна комунальної 
власності територіальної гро
мади м.Славутича прийняти 
рішення, у встановленому дію
чим законодавством порядку, 
про сплату податків і зборів у 
м.Славутичі.

Конкурсна (орендна) комі
сія виконавчого ком іт ет у  
міської ради

10. Узагальнити критичні за
уваження та пропозиції, вис
ловлені підприємцями міста 
під час проведення конф е
ренції, та внести відповідні 
пропозиції до виконкому.

Перший заступник місько- 
гоголови Жигалло В.К.

Відділ економіки та соц
іального розвитку міста

Відділ з питань комуналь
ної власності послуг та при
ватизації

Головуючий, міський 
голова 

В.П. УДОВИЧЕНКО 
Секретар, директор

Славутицького міського 
фонду підтримки 
підприємництва 
В.О. ДАРНОПИХ


