
Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

від 07.07.2021 року 

 

Положення про проведення 

щорічного конкурсу 

«Кращий підприємець Коростенської громади» 

1. Загальні положення 

1.1  Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Коростенської 

міської ради. 

1.2  Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий 

підприємець Коростенської громади» затверджується рішенням виконавчого 

комітету Коростенської міської ради.  

1.3  Участь у конкурсі здійснюється на підставі подання від 

державних органів виконавчої влади, контролюючих органів, структурних 

підрозділів міської ради, громадських об’єднань та жителів громади. 

1.4  Основними принципами Конкурсу є: об’єктивність визначених 

оцінок, гласність і прозорість у підведенні результатів Конкурсу. 

1.5  Визначення переможців конкурсу здійснює координаційна рада з 

питань розвитку підприємництва. 

1.6  Склад координаційної ради формується за пропозиціями міського 

голови та громадських об’єднань підприємців. 

1.7  Склад координаційної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

2. Мета та завдання конкурсу 

2.1. Щорічний конкурс «Кращий підприємець Коростенської громади» 

(далі – конкурс) проводиться з метою: 

– визнання вагомого вкладу малого та середнього підприємництва у 

розвиток Коростенської міської територіальної громади; 

– стимулювання виробництва якісних товарів та послуг, створення 

нових робочих місць; 

– підвищення зацікавленості населення у започаткуванні та 

провадженні підприємницької діяльності; 

– підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу; 

– підвищення громадської активності суб’єктів малого та 

середнього підприємництва; 

– стимулювання розвитку громадських організацій підприємців;  

– підвищення іміджу малого та середнього підприємництва 

Коростенської міської територіальної громади. 

2.2. Завдання конкурсу: 

– формування переліку учасників конкурсу; 

– встановлення критеріїв, за якими можна об’єктивно оцінити вклад 

кожного учасника конкурсу у розвиток громади; 



– визначення кращих підприємців Коростенської громади з числа 

тих, які подані до Конкурсу; 

– обʼєктивне та прозоре визначення кращих підприємців 

Коростенської громади. 

 

3. Умови та порядок проведення конкурсу 

3.1 Відзнакою «Кращий підприємець Коростенської громади» 

нагороджуються переможці у кожній номінації за визначеними в цьому 

Положенні критеріями. 

3.2 Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

– «Кращий суб’єкт мікро підприємництва». 

– «Кращий суб’єкт малого підприємництва». 

– «Кращий суб’єкт середнього підприємництва». 

– «Кращий суб’єкт господарювання публічного сектору економіки». 

3.3 За рішенням Координаційної ради перелік номінацій може бути 

розширений. 

3.4 До участі у конкурсі допускаються фізичні особи – підприємці, які:  

– зареєстровані в установленому порядку та здійснюють 

господарську діяльність на території Коростенської громади; 

– відповідають критеріям віднесення до суб’єктів мікро-, малого та 

середнього підприємництва, а також суб’єкту господарювання публічного 

сектору, встановлених Господарським кодексом України; 

– на дату подання заяви на участь у конкурсі здійснюють 

господарську діяльність не менше одного року; 

– не мають заборгованості з виплати заробітної плати, а також 

відсутня заборгованість з податкових та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів усіх рівнів. 

3.5 До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання: 

– які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 3.4 цього 

Положення; 

– яких визнано банкрутами; 

– стосовно яких порушено справу про банкрутство;  

– які перебувають у стадії ліквідації; 

– здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом зброї, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів, організацією та проведенням 

азартних ігор, обміном валюти, наданням в оренду нерухомого майна, 

ломбарди. 

3.6 Учасник конкурсу має право додатково подати такі документи: 



– копії сертифікатів, які підтверджують впровадження системи 

управління якістю за стандартами ISO; 

– копії документів, що підтверджують отримання ним нагород 

(дипломів, сертифікатів, інших відзнак); 

– копії національних та міжнародних сертифікатів якості продукції; 

– копії публікацій у друкованих та електронних засобах масової 

інформації, відеозаписи телепрограм, у яких висвітлювалась його діяльність; 

– документи, що містять інформацію про його благодійну 

діяльність;  

– документи, що містять інформацію про його природоохоронну 

діяльність; 

– іншу цікаву, на думку учасника Конкурсу, інформацію у довільній 

формі про соціально-трудові пільги і гарантії для працівників, про стан умов 

праці, санітарно-побутове забезпечення працівників на підприємстві, графічні 

та відеоматеріали тощо. 

3.7 Список учасників конкурсу реєструється секретарем Координаційної 

ради та виноситься на чергове засідання Координаційної ради та додатково 

розміщується на офіційному сайті міста Коростень та у ЗМІ для оцінювання 

претендентів жителями громади. 

3.8 Конкурс проводиться у три етапи: І – на територіальному рівні; ІІ – 

на обласному рівні; ІІ – на Всеукраїнському рівні. 

На першому етапі Конкурсу секретар координаційної ради приймає 

подання, документи та додаткові інформаційні матеріали у термін, визначений 

в оголошенні, та перевіряє їх на відповідність вимогам цього Положення. 

На другому етапі Координаційна рада на своїх засіданнях розглядає 

отримані документи та додаткові інформаційні матеріали. За результатами їх 

розгляду, який оформлюється протоколом, визначає переможців та призерів 

конкурсу у кожній номінації. 

На третьому етапі Конкурсу відбувається нагородження переможців. 

3.9 Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Коростенської міської ради у рамках виконання Програми підтримки малого 

та середнього підприємництва в місті Коростені на 2020-2024 роки та інших 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

 

4. Критерії оцінки учасників 

4.1 Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу:  

– найкращі економічні показники (щороку перелік показників 

надсилається з Житомирської облдержадміністрації); 

– інноваційні підходи в здійсненні підприємницької діяльності; 

– створення нових робочих місць та належних умов праці; 



– відсутність заборгованості по сплаті податків; 

– активна участь у благоустрою міста; 

– активна участь у громадському житті міста – спонсорська 

допомога, фінансово-матеріальна допомога. 

4.2 Розрахунок підсумкових балів здійснюється відповідно до Порядку 

(додаток 1) та визначається як сума набраних балів за кожним показником. 

 

5. Підведення підсумків та нагородження переможців 

5.1 На підставі набраних балів Координаційна рада окремо по кожній 

номінації визначає переможця Конкурсу, які посіли І, ІІ, ІІІ місце.  

5.2 Переможець конкурсу, який посів перше місце нагороджуються 

Дипломом та цінним подарунком.  

Переможці, які посіли ІІ і ІІІ місце відзначаються грамотою міського 

голови. 

5.3 Нагородження переможців Конкурсу відбувається під час 

проведення урочистих заходів з нагоди «Дня підприємця».  

5.4 Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської 

ради здійснює інформаційний супровід проведення конкурсу та оприлюднює 

результати Конкурсу у ЗМІ та на офіційному сайті міста Коростеня. 

5.5 Переможці конкурсу мають право використовувати у своїй 

документації та рекламних матеріалах звання «Кращий підприємець 

Коростенської громади» із зазначенням року і відповідної номінації. 

6. Зміни до Положення 

6.1 Зміни (доповнення) до Положення про проведення щорічного 

конкурсу «Кращий підприємець Коростенської громади» затверджуються 

рішенням виконкому Коростенської міської ради. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Положення про проведення щорічного конкурсу 

«Кращий підприємець Коростенської громади» (пункт 4.1) 

 

Порядок розрахунку підсумкових балів 

Наявність робочих місць 0,1 бал 

За кожне новостворене робоче місце 

у відповідному році 

1 бал 

Заходи по створенню сприятливих 

умов праці для працюючих 

1 бал 

Наявність інноваційних технологій у 

здійсненні підприємницької 

діяльності 

1 бал 

Активна участь у розвитку та 

благоустрої міста 

 1 бал 

Відсутня заборгованість  1 бал 

Активна участь у громадському 

житті міста (меценатство) 

1 бал 

 

Підсумковий бал визначається як сума підсумкових балів по кожному з 

оціночних критеріїв. 

 

Найвищий бал присвоюється учаснику, який має найкращий показник у 

свої  номінації. 

Якщо окремі учасники мають однаковий показник, їм присвоюється 

однаковий бал, а переможець визначається за кращим показником, згідно з 

першим підпунктом 4.1; якщо і в цьому разі учасники мають однакові 

показники, тоді за кращим показником, згідно другого підпункту 4.2. 

 

 


