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JIpo створення Komicii з вгдбору
проекпйв 3i створення новых
робочих miciib, затвердження и
складу т а Положения про нег

3 метою
сприяння розвитку шдприемницько!' д!яльност1, надання
фшансово! шдтримки суб’ектам господарювання м!ста в!дпов1дно до Закону
Украши «Про розвиток та державну пщтримку малого i середнього
шдприемництва в Укра1ш>>, Стратейчного плану розвитку мюта Кривого Рогу
на пер!од до 2025 року, Порядку вщшкодування в!дсотк1в за кредитами
суб’ектам господарювання малого i середнього б1знесу з в!дбору проект!в 3i
створення нових робочих м1сць; керуючись Законом Украгни «Про м1сцеве
самоврядування в Украёш», виконком mIclkoi ради вирпттив:
1 . Створити

з вщбору проекпв 3i створення нових робочих м1сць,
затвердити ii склад та Положения про не! (додаються).
komIcho

2. Управлшням розвитку шдприемництва, економ1ки виконкому
Кривор1зько*1 MicbKoi ради, вщдщу преси та шформаци апарату м!сько1 ради i
виконкому (Рижкова I.O., Пщпалько Т.А., Герасименко ГМ .) забезпечити
1нформування населения м1ста про зм!ст р1шення у визначений законом
терм!ни.
3. Контроль за виконанням р!шення покласти на заступника м1ського
голови Шаповалова Г.М.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рйиення виконкому мгсъког ради
14. 03.2017 №113
СКЛАД
KOMicii з вгдбору npoenmie 3i створення новыхробочих мгсць

Шаповалов
Геннадий Миколайович

-

заступник шського голови, голова кош ен

Арсеев
Ю рш Миколайович

-

голова'правл1ння Кривор1зького рейонального
вщдшення Украшського союзу промисловщв i
пщприемщв, заступник голови KOMicii (за
згодою)

BipKO
Тетяна Петр1вна

-

начальник вцщшу регуляторно! политики
управлшня розвитку шдприемництва викон
кому Кривор1зько1 MicbKo'i ради, секретар KOMici'i
Члени KOMicii

Азаркш
Святослав Олександровпп

-

журналют шформацшно-аналшгчного тижневика «Пульс» (за згодою)

Бабенко
Ольга В олодимирхвна

-

депутат ' мюько!' ради, голова громадсько1
оргашзац11 «За рщне Micro» (за згодою)

Билле
Едуард Васильович

-

журналист комунального шдприемства «Редакцш Кривор1зько1 MicbKo'i комунальнох газети
«Червоний прник»

Бондар
Олег Сергвйович

■-

голова Фонду шдтримки та захисту прав
шдприемництва, малого та середнього б!знесу в
Украх'ш (за згодою)

Гаценко
Олена Микола1вна

-

заступник начальника управлшня бухгалтерського
облнеу, планування та звгшоей виконкому
Кривор1зькоГ MicbKo'i ради - головного бухгалтера

1ванжнна
Ольга Бшпвна

-

начальник
вцщшу
фшансування
апарату
управлшня финансового управлшня виконкому
Кривор1зько1 мюькох ради
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Калугина
Ольга Яшвна

заступник начальника управлшня пращ та
сощального захнсту населения виконкому
КриворТзько! MicbKoi ради

Камаляева
Тетяна BiKTopiBHa

голова товариства ланок «Берегиня» (за згодою)

Лазарева
Ольга 1гор1вна

депутат мюько! ради (за згодою)

Мараховський
1гор Тгорович

голова громадсько! оргашзацп «МолодТжний
центр «Праця» (за згодою)

Омаров
Джанай Магомедович

-

голова
КриворТзького
мюького
осередку
Всеукрашсько! громадсько! оргашзацп «Всеукрагнська асощащя автомобшьних перев!зш ш в» (за згодою)

Павлушенко
Ольга Васшпвна

заступник начальника управлшня економ1ки
виконкому КриворТзько! MicbKoi ради

Патрушева
Наталш Володимир 1Вна

голова КриворТзько! мюько! профспшково!
оргашзацп «СОШДАРШСТЬ» (за згодою)

Рибаченко
Надш Рудольф Твна

член громадсько! оргашзацп «КриворТзька
MicbKa асощацш «Депутати оргашв мТсцевого
самоврядування» (за згодою)

Рижкова
Трина Олекспвна

начальник управлТння розвитку шдприемництва
виконкому КриворТзько! мТсько! ради

Скакальський
Олександр Миколайович

-

координатор громадсько! спшки «Громадська
еколопчна платформа» (за згодою)

Темчур
Олександр Сергшович

заступник генерального директора комунального шдприемства «Телерадюкомпанш «Рудана» КриворТзько! мюько! ради

Фоменко
НТла Павл!вна

член громадсько! оргашзацп «КриворТзька
мюька асощащя Тм. Г.Т.Гутовського» (за згодою)

Ямковий
Денис Анатолшович

директор
КриворТзького
иредставництва
Дншропетровсько! торгово-промислово! палати
(за згодою).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Ргшення виконкому мгсъкоъ ради
14. 03.2017 №113
Положения
про комш ю з eid6opy npoeumie 3i створення новихробочих ласць

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1. KoMicia з вщбору проектов 3i створення нових робочих мюць (над ал! KOMicia) е дорадчим органом виконкому мюько! ради, метою яко! е здшснення
на конкурент основ! вщбору Проекта 3i створення нових робочих мюць,
поданих суб’ектами господарювання малого й середнього б!знесу для
визначення переможщв та отримання ними з м1ського бюджету финансово!
пщтримки шляхом часткового вщшкодування вщеотюв за кредитами.
2. У дшльност! KOMicix керуеться Конститущею й законами Украши,
указами Президента Украши та постановами Верховно'! Ради Украгни, актами
Кабшету MmicTpiB Украши, р!шеннями м1сько! ради та Г! виконавчого ком!тету,
Порядком вщшкодування вщеотюв за кредитами суб’ектам господарювання
малого й середнього б!знесу, затвердженим в!дпов!дним рш енням м!сько! ради,
та Положениям.
2. ЗАВДАННЯ KOM ICII
2.1. Основними завданнями KOMicii е:
2.1.1 розгляд заяв (додаток 1), документа для участ! в конкурс!, л и ста
головного розпорядника бюджетних ко ш та про припинення вщшкодування
вщеотюв за кредитами переможцям конкурсу у раз! порушення суб’ектом
господарювання граф!ку погашения основно! суми кредиту та вщеотюв за
кредитним договором, зменшення чисельност! робочих мюць протягом одного
року з моменту укладання угоди на отримання часткового вщшкодування
вщеотюв за кредитом;
2.1.2 визначення переможщв конкурсу з урахуванням найбшыпо! юлькост! бал1в згщно з листом рейтингово! ощнки пропозиц!й учасник!в конкурсу
(додаток 2);
2.1.3 призначення дати:
2.1.3.1 проведения конкурсу та повторного конкурсу в раз!, коли:
2.1.3.1.1 протягом оголошеного строку не надшшло жодно! заяви та доку
м ен та вщ суб’е к т а господарювання малого й середнього б1знесу;
2.1.3.1.2 кошти на вщшкодування вщеотюв за кредитами на вщповщний
бюджетний piK залишилися не використаними;
2.1.3.2 засщання KOMicii' для розгляду л и с т а головного розпорядника
бюджетник к о ш та про припинення вщшкодування вщеотюв за кредитами
переможцям конкурсу.
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3. СКЛАД I СТРУКТУРА KO M ICII
3.1. Склад KOMicii за пропозшцею управл!ння розвитку шдприемництва
виконкому Кривор1зько1 MicbKoi' ради затверджуеться р!шенням виконкому
MicbKoi' ради. Члени KOMicii' виконують обов’язки на громадських засадах.
3.2. Членство в K O M icii може бути припинено в раз!:
3.2.1 вщмови вщ участа в робот! KOMicii з поданням вщповщно'1 заяви;
3.2.2 в!дсутност! без поважних причин члена KOMicii на трьох ii засщаннях
протягом року на шдстав! вщповщного piinenen KOMicii;
3.2.3 Heo6xiflHOCTi п е р е г л я д у с к л а д у KOMicii з а ш п ц а т и в и о д н о г о з i i
ч леьп в.

3.3. Голова KOMicii —заступник мюького голови вщповщно до розподшу
обов’язюв:
3.3.1 здшснюе кер1вництво дояльшстао KOMicii;
3.3.2 скликае i'i засщання;
3.3.3 головуе на засщаннях;
3.3.4 забезпечуе реал!зац!ю покладених н а KOMicuo повноваж ень, оргаш зуе й контролю е виконання ii' pinreHb.
3.4. Заступник голови KOMicii виконуе обов’язки голови в раз! його

вщсутност!.
3.5. Секретар KOMicii - фах1вець управл!ння розвитку шдприемництва
виконкому KpHBopi3bKo'i м!сько1' ради:
3.5.1 протягом 20 робочих дшв з наступного робочого дня шсля опубл!кування оголошення про конкурс приймае, рееструе заяви, документи та готуе
ix для розгляду на засщанш KOMicii;
3.5.2 рееструе листи головного розпорядника бюджетних коштав про
припинення вщппсодування вщсотюв за кредитом;
3.5.3 видае витяги з прототпов переможцям конкурсу, головному
розпоряднику бюджетних копшв;
3.5.4 оформляе протоколи засщання KOMicii;
3.5.5 шформуе головного розпорядника бюджетних когппв про дату, час
повторного проведения конкурсу протягом одного робочого дня з дати
складання протоколу засщання KOMicii з метою опублжування оголошення в
засобах масово'1 шформацп та розмщ ення його на офщшному веб-сайта
виконкому KpHBopi3bKoi MicbKoi ради в мереж! 1нтернет.
4. ОРГАН13АЦ1Я РО БО ТЕ KOM ICII
4.1. Оргашзацшною формою роботи K O M icii е засщання.
4.2. Засщання KOMicii е повноваженими за умови участа в ньому не менше
2/3 члешв i i складу.
4.3. За результатами засщання KOMicii шсля проведения конкурсу,
розгляду листав головного розпорядника бюджетних коштав про припинення
вiдшкодування вщсотюв за кредитами переможцям конкурсу складаеться
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протокол, який пщписуеться секретарем KOMicii' та й головою, у раз! його
в!дсутност! —заступником голови комюп.
4.4. У протоколах, що складаються за результатами проведения конкурсу,
зазначаеться: пр!звшце, !м’я, по батьковд назва юридично! особи та п адреса,
рекв!зити башавсыа, кредитного договору/письмово! згоди на кредитування
проекту, чисельнють юнуючих та створених нових робочих м!сць, к!льк!сть
набраних балзв, переможець конкурсу.
4.5. Журнал реестрацп заяв, документа, л и с т а мае бути пропшурованим,
пронумерованим та скршленим печаткою управлшня розвитку пщприемництва
виконкому Кривор!зько1 м!сько1 ради.
4.6. У ви падку наявност! конфлпсту ш тереш в, члени ком!сп повикн!
невщ кладно в п и сьм овш форм! повщ ом ити про це голову KOMicii т а не брати
участь у черговом у засщ анн! KOMicii'.

Додат ок 1
до Положения про комШю з вгдбору
проектгв зг створення нових р о б о т а
мгсцъ

ЗАЯВА
на участь у конкурсному eiddopi проеютв 3i створення новихробочих мгсць

Прошу допустити_________ _______________________________________________
( суб’ект господарювання)

до участ! в конкурсному вщбор! проекпв з! створення нових робочих м!сць з
метою отримання часткового вщшкодування вщсоткгв за кредитом.
Вщомост! про суб'екта господарювання:
Кер1вник (назва посади, П. I. Б .)__________________________________________ _
Юридична адреса__________________________________________________
Мюцезнаходження виробничих потужностей (у раз! наявност!)______________
Т елеф он______________________ факс________________ E-mail_________
Вид д!яльност1 (основний)________________________________
Код GДРПОУ/реестратп'йний номер облжово! картки платника податюв

Башавсью рекв!зити___________ _____________________________
Отримував державну пщ трим ку______________________________
(орган, термш надання шдтримки)

мали м!сце факти порушення умов державно!' пщтримки
(доведено в установленому порядку)

Несу в!дпов1дальшсть за повноту й достов!ршсть вщомостей, зазначених
у заяв1 та документах, поданих на конкурс.
3 вимогами Порядку вщшкодування вщсотюв за кредитами суб’ектам
господарювання малого й середнього б1знесу ознайомлений та зобов’язуюся !х
виконувати.
Не заперечую проти проведения мошторингу виконання проекту 3i
створення нових робочих мюць.
Вщповщно до Закону Укра!ни «Про захист персональних даних» даю
згоду на використання мо!'х персональних даних. Попереджений про вимоги
Наказу Уповноваженого Верховно! Ради Украши з прав людини вщ 08 с!чня
2014 року №1/02-14 «Про затвердження документ1в у сфер! захисту персональ-
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Продовж ення додатка 1

них даних» щодо обробки персональних даних, як! становлять особливий ризик
для прав i свобод суб’октав персональних даних.
Посада

___________________________
(шдпис)

Реестрацшний №

______________________________
(шядал та пр!звшце)

вщ «___»

20__р.

Додат ок 2
до Положения про ком ш ю з вгдбору
проектов зг створення нових робочих
мгсцъ

Лист рейтинге в o'i оигнки пропозицш учаснитв конкурсу проеютв 3i
створення нових робочих лйсцъ
(найменування суб’екта господарювання)

Дата та мюце проведения конкурсу —«

№
з/п

С уб’ект господарю вання

»___________ року, м. Кривий P ir

О щ нка пропозицш учасника конкурсу
(ктътстъ б aide)
I

II

III

Усього

TV

Ощнка здшснена за такою системою:
Графа 1 — 10 бал!в - пропозицп учасника конкурсу вщновщають
прюритетним напрямам дшльноста (виробництво буд!вельних матер1ал!в,
розвиток високотехнолопчного мапшнобудування, IT-сфери, транспорту й
лопстики).
Графа II - 4 бали —пропозицп учасника конкурсу за шшими напрямами
дшльност!, OKpiM виробництва та/або реал!зацп зброц алкогольних HanoiB,
тютюнових вироб1в, зд!йснення обм!ну валюта, надання в оренду нерухомого
майна, яюцо це е одним з основних вид!в д!яльност1.
Графа III - за кожне створене нове робоче мюце додаеться по 1 балу.
Графа IV — за оформления пращвника на перше робоче мюце або
спещалют!в, яю не бшыпе трьох рошв тому здобули осв!ту у вшцих навчальних
закладах I-IV р!вня акредитацп, або oci6 з числа учасниюв антитерористично!
операцЙ на сход! Украши, або громадян з числа внутр1шньо перем!щених ос!б
додаеться по 1 балу.
Зауваження, особиста думка члена комюи

(пгдпис)

(гтцгал, пргзвище)

