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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу 

«Кращий підприємець року» 

Враховуючи роль підприємництва у здійсненні економічних реформ, 
вирішенні соціально-економічних проблем та визнаючи його вплив на 
формування, становлення та розвиток економіки регіону, з метою реалізації 
державної політики з питань розвитку малого підприємництва, ефективного 
використання його можливостей для розвитку економіки регіону та пропаганди 
кращого досвіду підприємницької діяльності Радою підприємців при Сумській 
облдержадміністрації визначаються переможці конкурсу «Кращий підприємець 
року» за номінаціями: 

* «Кращий підприємець - фізична особа» у сфері виробництва 
» «Кращий підприємець - фізична особа» у сфері торгівлі 
«•• «Кращий підприємець - фізична особа» у сфері обслуговування 
» «Краще мале підприємство»: 

- у виробничій сфері; 
- у сфері торгівлі; 
- у сфері обслуговування; 
- у сфері зеленого туризму; 
- у сфері сільгосппереробки; 
- у сфері енергозбереження. 

* «Кращий сільськогосподарський кооператив» 
* «Кращий молодий підприємець» 
в «Краща жінка - підприємець» 
« «Кращий підприємець - благодійник» 

Конкурс «Кращий підприємець року» проводиться у два етапи: 

1. На першому етапі відбираються претенденти, які відповідають 
критеріям по даним номінаціям. 

2. На другому етапі з числа претендентів визначається переможець 
рейтингу за кращими показниками діяльності. 

У конкурсі можуть брати участь представники підприємництва як 
юридичні, так і фізичні особи. 

Претенденти на учас і ь у к он курс і «Кращий підприємець року» можуть 
бути висунуті районними державними адміністраціями, виконавчими 



комітетами міських рад, громадськими організаціями підприємців, особисто 
підприємцями. 

Переможці конкурсу визначатимуться за наступними критеріями: 
Критерії для відбору номінантів на рейтинг «Кращий підприємець -

фізична особа», «Краще мале підприємство» «Кращий сільськогосподарський 
кооператив»: 

• обсяги реалізації продукції, товарі в, послуг; 
® наявна чисельність найманих працівників; 
® середня заробітна плата найманих працівників; 
• сума сплачених податків та зборів; 
® благодійна та громадська діяльність. 

Критерії для відбору номінантів на рейтинг «Кращий молодий 
підприємець року»: 

® претендент повинен бути або підприємцем - фізичною особою або 
засновником чи керівником малого підприємства віком до ЗО років; 

• обсяги реалізації продукції, товарів, послуг; 
• наявна чисельність найманих працівників; 
• середня заробітна плата найманих працівників; 
® сума сплачених податків та зборів; 
• благодійна та громадська діяльність. 

Критерії для відбору номінантів на рейтинг «Краща жінка -
підприємець»: 

• претендент повинна бути або підприємцем - фізичною особою або 
засновником чи керівником малого підприємства; 

• обсяги реалізації продукції, товарів, послуг; 
® наявна чисельність найманих працівників; 
• середня заробітна плата найманих працівників; 
• сума сплачених податків та зборів; 
в благодійна та громадська діяльність. 

Критерії для відбору номінантів на рейтинг «Кращий підприємець -
благодійник»: 

• благодійна та громадська діяльність. 

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та відзнаками Сумської 
обласної державної адміністрації. 

Нагородження номінантів проводиться на урочистому зібранні 
підприємців у Сумській обласній державній адміністрації. 
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