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З метою підтримки ділової та інноваційної активності суб’єктів
господарювання міста, сприяння розвитку підприємницьких ініціатив,
формування позитивного іміджу підприємництва; на виконання рішення
міської ради від 30.12.2014 №3169 «Про затвердження Програми розвитку
малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки та
розрахункового кошторису на 2015 рік витрат коштів міського бюджету для
фінансування її заходів»; керуючись Законами України «Про Національну
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирішив:
1. Провести в 2015 році конкурс-рейтинг серед суб’єктів господарювання
міста та затвердити Порядок його проведення (додається).
2. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради (Рижкова І.О.):
2.1 організувати роботу із супроводу, відстеження ходу проведення
конкурсу, надання методичної допомоги конкурсантам;
2.2 у співпраці з координаційною радою з питань розвитку підприємництва протягом липня 2015 року забезпечити підбиття підсумків конкурсурейтингу серед суб’єктів господарювання міста.
3. Зобов’язати відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,
виконкоми районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.) та рекомендувати Криворізьким об’єднаним державним податковим інспекціям Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, Криворізькому
міському центру зайнятості, Інгулецькому, Тернівському районним центрам
зайнятості (Вознюк І.Б., Демшевська Н.В., Грипачевська Л.А.), громадським,
профспілковим організаціям, об’єднанням підприємців залучати до участі в

конкурсі-рейтингу суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу за
різними напрямами діяльності.
4. Відділам інформатизації виконкому міської ради, преси та інформації
апарату міської ради і виконкому (Білогай О.Ю., Герасименко І.М.) всебічно
висвітлювати заходи з проведення конкурсу-рейтингу шляхом широкого
використання мережі Інтернет, можливостей засобів масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому міської ради
№69 від 18.02.2015
ПОРЯДОК
проведення в 2015 році конкурсу-рейтингу серед суб’єктів господарювання
міста
1. Загальні положення
1.1. Конкурс-рейтинг серед суб’єктів господарювання міста (надалі –
конкурс) проводиться згідно з положеннями Закону України «Про Національну
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», на виконання
Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016
роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.12.2014 №3169, пропозиції
організаторів щодо участі в ньому мають рекомендаційний характер, а участь є
безоплатною.
1.2. Метою конкурсу є підтримка та сприяння розвитку підприємницьких
ініціатив, виявлення кращих представників підприємницьких структур, їх
відзначення за значні досягнення в забезпеченні стабільного розвитку галузей
економіки міста, соціальної сфери, формування позитивної суспільної думки
про підприємництво, пропаганда ролі малого та середнього бізнесу в соціальноекономічному розвитку міста, створення сприятливого клімату для подальшого
розвитку підприємницького сектора в місті.
1.3. Підготовка та проведення конкурсу (організація) покладаються на
управління розвитку підприємництва виконкому міської ради та координаційну
раду з питань розвитку підприємництва, які забезпечують консультативну й
методичну підтримку конкурсантів, попередній розгляд наданих матеріалів,
підготовку підсумкових документів конкурсу.
2. Умови конкурсу
2.1. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання малого
та середнього бізнесу, які зареєстровані й здійснюють діяльність на території
м. Кривого Рогу. Вони мають відповідати таким вимогам:
2.1.1 позитивна репутація в ділових колах, стійкий фінансовий стан;
2.1.2 стабільність виплати заробітної плати найманим працівникам;
2.1.3 відсутність претензій від податкових органів, соціальних фондів,
споживачів міста.
2.2. Основними принципами конкурсу є:
2.2.1 добровільні засади;
2.2.2 рівноправність учасників;
2.2.3 конфіденційність інформації, отриманої в ході узагальнення його
матеріалів;
2.2.4 змагання.
2.3. Визначення та оцінювання учасників конкурсу проводиться за номінаціями:
2.3.1 «Соціальна відповідальність»;

2.3.2 «Бізнес-профі»;
2.3.3 «Сумлінний платник податків»;
2.3.4 «Гарант якості»;
2.3.5 «Формула успіху».
3. Порядок подання та розгляду пропозицій для участі в конкурсі
3.1. Зарахування учасників конкурсу до номінацій здійснюється на
підставі пропозицій відповідних служб (підпункти 3.3.1 – 3.3.6) щодо участі в
конкурсі окремих претендентів, поданих до управління розвитку підприємництва виконкому міської ради в термін до 13.07.2015, або особистих заяв
претендентів, документів і матеріалів, що підтверджують їх підприємницьку
діяльність:
- реєстраційна форма для участі в конкурсі, завірена печаткою або, у разі
її відсутності, підписом конкурсанта (додаток);
- копія першої сторінки паспорта учасника, завірена печаткою суб’єкта
господарювання або, у разі відсутності печатки, підписом конкурсанта, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
У разі необхідності, претенденти можуть додатково подавати (за наявності) презентаційні матеріали (рекламна інформація, відеоматеріали тощо).
3.2. Про отримання реєстраційного пакету організатор конкурсу повідомляє через електронну адресу або телефоном (у разі їх зазначення номінантом у
реєстраційній формі).
3.3. Кандидатури учасників конкурсу можуть бути запропоновані (за
наявності повного пакету документів для участі в конкурсі):
3.3.1 відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської
ради;
3.3.2 виконкомами районних у місті рад;
3.3.3 Криворізьким міським, Тернівським, Інгулецьким районними центрами зайнятості;
3.3.4 Криворізькими об’єднаними державними податковими інспекціями
Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області;
3.3.5 громадськими, профспілковими організаціями та об’єднаннями підприємців;
3.3.6 координаційною радою з питань розвитку підприємництва, галузевими радами підприємців;
3.3.7 шляхом самовисування.
3.4. Матеріали, надані для участі в конкурсі, не повертаються й повторно
не розглядаються.
3.5. Оцінювання матеріалів, наданих учасниками конкурсу, здійснюється
за такими критеріями:
3.5.1 обсяги та повнота сплачених податків і загальнообов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів;
3.5.2 рентабельність, підвищення (стабільність) обсягів виробництва (товарообігу, надання послуг);
3.5.3 інноваційність продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) учасником;

3.5.4 своєчасність виплати та рівень заробітної плати найманих працівників;
3.5.5 кількість діючих, збережених і створених робочих місць, ефективність роботи суб'єкта господарювання з працевлаштування незайнятого
населення та надання інших соціальних гарантій;
3.5.6 упровадження ресурсозаощадних технологій, дотримання екологічних стандартів виробництва продукції та надання послуг;
3.5.7 участь у соціально-економічних міських і державних програмах,
громадському підприємницькому житті міста, конкурсах, виставках;
3.5.8 популяризація напрямів розвитку підприємництва.
3.6. Оцінювання відбувається в декілька етапів:
3.6.1 збір інформації про показники діяльності учасників конкурсу;
3.6.2 розподіл учасників за номінаціями та порівняння показників у межах номінацій;
3.6.3 відбір претендентів на здобуття призових місць у кожній номінації;
3.6.4 фіксування результатів оцінювання в протоколах засідань міської
(галузевої) ради з питань розвитку підприємництва.
3.7. За результатами розгляду заяв, матеріалів та інших документів, які
підтверджують заявлені відомості, організатори можуть ухвалити рішення про
зарахування учасника (за його погодженням) до іншої номінації, а не до
вказаної в його заяві щодо участі в конкурсі.
3.8. Пропозиції на участь у конкурсі надаються на адресу організаторів
(управління розвитку підприємництва виконкому міської ради) поштою,
кур’єрською службою за адресою: пл. Радянська, 1, каб. 510 (приймальня),
м. Кривий Ріг, 50101, з приміткою «Конкурс-рейтинг серед суб’єктів господарювання міста».
4. Підбиття підсумків конкурсу та нагородження переможців
4.1. Підбиття підсумків конкурсу проводиться до підготовки відповідного
проекту рішення на засідання виконкому міської ради в серпні 2015 року
відкритим голосуванням членів координаційної ради з питань розвитку підприємництва, затверджуються переможці та розподіляються призові місця.
Рішення про визначення переможців оформлюється протоколом міської кординаційної ради з питань розвитку підприємництва та вважається ухваленим,
якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
4.2. Переможцями конкурсу не можуть бути визнані юридичні та фізичні
особи-підприємці, до яких у звітному періоді були застосовані штрафні санкції
за порушення законодавства про працю та зайнятість населення або податкового законодавства.
4.3. Відзначення переможців за номінаціями здійснюється організаторами
конкурсу-рейтингу під час проведення урочистих заходів з нагоди святкування
Дня підприємця.

Керуюча справами виконкому

О.Шовгеля

Додаток
до Порядку проведення конкурсу-рейтингу
серед суб’єктів господарювання міста

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
для участі в конкурсі-рейтингу серед суб’єктів
господарювання міста
Вимоги до
претендента

Заповніть форму та відправте її разом із заявою на адресу: пл. Радянська,1,
м. Кривий Ріг, 50101 або надайте нарочно організатору конкурсу (управління
розвитку підприємництва виконкому міської ради) каб. 510. Інформація, надана в
цій формі, вважається конфіденційною та буде використовуватися тільки
організаторами конкурсу.

Будь ласка, заповніть друкованими літерами:

Претендент

П.І.Б. претендента:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Посада:_____________________________________________________
Назва підприємства:__________________________________________
____________________________________________________________
Код виду економічної діяльності (КВЕД)_________________________
Дата реєстрації суб’єкта господарювання_________________________
Місто:
Адреса:
Телефон:
Web-site:

Визначення
номінації

Індекс:
Факс:
E-mail:

Виберіть та відмітьте тільки одну номінацію

«Соціальна відповідальність»;
«Бізнес-профі»;
«Сумлінний платник податків»;
«Гарант якості»;
«Формула успіху».
Загальна
інформація

Будь ласка, надайте короткий опис діяльності Вашого підприємства (із зазначенням
основних видів продукції та послуг).

Фінансова
інформація

Фінансова інформація є для організаторів значущим кількісним показником успіху
претендента, тому всі графи таблиці мають бути заповненими. Її надання є
обов’язковим.

№
з/п

Показник, од.виміру

1

Фінансовий результат від звичайної
діяльності
підприємства,
тис. грн.
Обсяги податків, сплачених до:
- зведеного бюджету, тис. грн.;
- міського бюджету, тис. грн.
Середня заробітна плата працівників підприємства, грн.
Усього працівників

2

3
4

Результати за І півріччя
2014 року
2015 року

Інноваційність
продукції (робіт,
послуг)

Опишіть як підтримується творчий та інноваційний підхід
до розробки й
упровадження основних продуктів (робіт, послуг). Додайте опис особливих рис
бізнесу, ключових відмінностей підприємства від його конкурентів.

Корпоративна
культура та
соціальна відповідальність

Опишіть як атмосфера на підприємстві та корпоративна культура сприяють прояву
ініціативи співробітників, їх професійному зростанню, збереженню колективу.
Додайте опис ініціатив щодо поліпшення соціального клімату, приклади участі в
доброчинних акціях і соціальних програмах місцевого, регіонального рівня тощо.

Додаткова
інформація

Надайте, будь ласка, інформацію щодо інших досягнень, які, на Вашу думку, є
значущими в розвитку власного бізнесу.

Достовірність
наданої інформації

Інформація, представлена в формі, є повною та достовірною. Уся фінансова
інформація, указана в формі, є конфіденційною та не підлягає розголошенню без
моєї згоди.

Додаткові вимоги

До реєстраційної форми додаються копії:
- першої сторінки паспорта учасника, завіреної печаткою суб’єкта господарювання
або підписом у разі відсутності печатки,
- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,
рішення виконкому міської ради від 14.05.2014 №141 «Про затвердження
Порядку обробки персональних даних, володільцем яких є Криворізька міська
рада, її виконком», зі змінами, даю згоду з метою визначення переможців
конкурсу на обробку моїх персональних даних з первинних джерел (у тому
числі паспортні дані, відомості з виданих на моє ім’я документів), ураховуючи
результати фінансово-господарської діяльності, без права надання їх третім
особам.

(посада учасника)

(підпис)

М.П.

Дата «____» _________________ 2015 року

(П.І.Б.)

