
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 14. 08. 2012   р.                                                                                                №  355 

 

Про відзначення в Дніпровському  

районі міста  Києва Дня підприємця 

 
 

Відповідно до Указу Президента України від 5 жовтня 1998 року              

№ 1110/98 «Про День підприємця», Київської міської програми сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва на 2011-2012 роки, 

затвердженої рішенням Київської міської ради від 23.12.2010 № 412/5224, 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 20.07.2012  № 1263 «Про відзначення в місті Києві 

Дня підприємця», з метою відзначення в Дніпровському районі міста Києва Дня 

підприємця:  

1. Провести в Дніпровському районі міста Києва з 03 по 07 вересня 2012 

року  заходи, присвячені Дню підприємця. 

2.  Затвердити План заходів з підготовки та відзначення у Дніпровському 

районі міста Києва Дня підприємця згідно з додатком. 

3. Покласти на відділ з питань регуляторної політики, підприємництва та 

видачі документів дозвільного характеру Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації координацію проведення в Дніпровському районі міста 

Києва заходів, присвячених Дню підприємця. 

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника 

голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації        

Муренка В.А. 

                   

 

 

В.о. голови                                                                                                С.Кравченко 



                                                                                                

                                                                                            Додаток      

                                                                          до розпорядження голови  

                                                                        Дніпровської районної в місті 

                                                                        Києві державної адміністрації 

                                                                        від_14.08.2012р.      №_355_ 

 

 

План 

заходів з підготовки з підготовки та відзначення у Дніпровському районі 

міста Києва Дня підприємця 
 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 Зустріч голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації з представниками 

суб’єктів господарювання 

Дніпровського району міста 

Києва.  

Вручення відзнак голови кращим 

підприємцям малого та 

середнього бізнесу.     

05.09.2012 Муренко В.А. 

Відділ з питань 

регуляторної 

політики, 

підприємництва 

та видачі 

документів 

дозвільного 

характеру. 

2 Висвітлення в засобах масової 

інформації проведення 

загальноміських та районних 

заходів, присвячених Дню 

підприємця. 

до  05.09.2012 Відділ з питань 

внутрішньої 

політики та 

зв’язків з 

громадськістю. 

3 Святкове оформлення місця 

проведення заходів з нагоди 

відзначення Дня підприємця. 

05.09.2012 Галузева рада 

підприємців 

Дніпровського 

району у сфері 

торгівлі та 

побуту. 

Відділ торгівлі 

та споживчого 

ринку. 
 

 

 

 Заступник голови                                                                                       В.Муренко 

 
 


