
  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО      ПОГОДЖЕНО 

директор департаменту     заступник міського голови  

економічного розвитку     з питань діяльності  

міської ради       виконавчих органів ради 

___________ М.М. Костриця    ___________ С.Г. Ольшанська 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський конкурс на участь у навчальній програмі Школи малого і середнього 

підприємництва 

 

1.  Загальні положення 

Міський конкурс на участь у навчальній програмі Школи малого і середнього 

підприємництва проводиться на виконання Концепції інтегрованого розвитку міста 

Житомира 2030 та заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Житомир на 2019 – 2021 роки від 18.12.2018 № 1292. 

2. Мета конкурсу 

Метою конкурсу є підвищення професійного рівня підприємців, культури та ефективності 

ведення бізнесу, збільшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, залучення 

молоді до створення та розвитку власної справи. 

3. Організація та проведення конкурсу 

3.1. Організатором та координатором конкурсу є департамент економічного розвитку 

Житомирської міської ради. 

До участі в організації та проведенні конкурсу можуть долучатися управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської ради, Житомирський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

3.2. Для часті у конкурсі необхідно надіслати на електронну адресу департаменту    

der@zt-rada.gov.ua із зазначенням теми «Конкурс» такі документи: 

1. заповнену анкету на участь; 

2. мотиваційний лист; 

3. опис ідеї; 

3.3. Етапи проведення конкурсу: 

- прийом заявок – до 13.05.2019 

- визначення переможців конкурсу – до 17.05.2019 

3.4. Вимоги до оформлення робіт: 

- мотиваційний лист – не більше 1 ст. формату А4; 

- опис ідеї – не більше 1 ст. формату А4;  

Склад журі: 

Ольшанська Світлана – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради; 

Костриця Микола – директор департаменту економічного розвитку міської ради; 

Ковальчук Ірина – начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; 

Ракович Олександр – депутат Житомирської міської ради, підприємець; 

Годований Руслан – член виконавчого комітету Житомирської міської ради, підприємець. 

3.5. Переможцям конкурсу оплачується навчання у Школі малого і середнього 

підприємництва за рахунок коштів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

місті Житомир на 2019 – 2021 роки від 18.12.2018 № 1292.  

3.6. Переможці конкурсу підписують зобов’язання про відвідування не менше, аніж 95% 

занять. 
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