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I. В с т у п
Районна програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Компаніївському районі на 2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена з
урахуванням:
основних положень законів України “Про державну підтримку малого
підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги” та інших
законодавчих і нормативно-правових актів;
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних
та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва,
затверджених наказом Держкомпідприємництва України від 18 вересня 2012
року №44;
завдань обласної програми “Центральний регіон – 2015”;
на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 05 серпня
2012 року №24426/1/1-12.
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Компаніївському районі на 2013 – 2015 роки:
визначає основні шляхи реалізації в районі державної політики щодо
розвитку малого і середнього підприємництва;
передбачає створення сприятливих умов для ефективного
функціонування підприємницького сектору, що є основною передумовою
зменшення тінізації бізнесу та більш повного використання його потенціалу
для розвитку району.
Під час розроблення Програми враховано пропозиції співрозробників
Програми, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, наявних
матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових
можливостей.
Програма має узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами
реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових,
фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших
умов розвитку підприємництва в районі.
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II. Стан розвитку і аналіз проблем
підприємництва в районі
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного
сектора та поступово стає важливим чинником економічного зростання,
створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення,
запровадження інноваційних підходів у виробництві товарів і наданні послуг,
зміцнення економіки.
У 2011 році в районі кількість малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення становила 95 одиниць (з урахуванням фермерських
господарств), ( по області 59 один.).
Спостерігається зменшення загальної кількості суб’єктів малого
підприємництва- фізичних осіб у порівнянні з 2010 роком (з 559 до 528
одиниць), або на 5,5%.
Збільшилась у порівнянні з 2010 роком кількість фермерських
господарств з 127 до 129, та площа сільськгосподарських угідь з 19298 до
19688 г, в тому числі ріллі з 19163 до 19553 га.
У 2011 році обсяг надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів
малого підприємництва збільшився склав 1698,7 тис. грн., питома вага
надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у загальних
обсягах надходжень до бюджетів усіх рівнів склала 11,3%.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) (з
урахуванням фермерських господарств) у 2011 році становив 134231,0 тис.
грн.
Чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах (з
урахувнням фермерських господарств) склала 613 осіб.
За останні роки спостерігаються позитивні зрушення щодо оплати
праці на підприємствах малого та середнього бізнесу Середньомісячна
заробітна плата одного працівника на малих підприємствах(з урахуванням
фермерських господарств) становила 1156,62 грн., (по області 1219,86 грн).
Це більше ніж встановлений законодавством розмір мінімальної
заробітної плати (станом на 01 січня 2012 року - 1073 грн.), проте, вона була
меншою, ніж середньомісячна заробітна плата працюючих в районі (1733
грн. (по області 2114 грн.).
Значну роль на ринку товарів, робіт і послуг відіграють фізичні
особи-підприємці, яких в районі зареєстровано 528 осіб.
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Одним із напрямків відродження підприємницької
сільській місцевості є фермерство.
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Станом на 1 січня 2012 року в районі працює 129 фермерських
господарств, їм передано 19,6 тис. га. землі. Площа сільськогосподарських
угідь, наданих фермерським господарствам району, постійно збільшується.
Порівняно з попереднім роком їх площа збільшилась на 390 га.
Таким чином, можна зробити висновок, що мале підприємництво має
достатній внутрішній потенціал для вирішення соціально-економічних
питань району.
З метою створення сприятливих умов для розвитку цього сектора
економіки, вирішення його нагальних проблем на місцях, зменшення
адміністративного тиску, підтримки приватної ініціативи в районі вжито ряд
заходів.
У рамках реалізації районної програми розвитку малого
підприємництва у Компаніївського району на 2011-2012 роки
забезпечено:
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удосконалення
нормативно- правового
регулювання
сфери
підприємництва, системи відносин між державою і суб’єктами
підприємницької діяльності;
Затверджено "План з підготовки проектів регуляторних актів на 2012
рік"
(зазначена
інформація
розміщена
на
офіційному
сайті
райдержадміністрації за адресою http:// kompn.kw.ukrtel.net, та в районній
газеті „Степовий край”.)
У 2011 році на виконання Закону України « Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого
самоврядування» районі організовано і проведено роботу з прискореного
перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами
місцевого самоврядування.
Робочими комісіями переглянуто 6340 нормативно-првових актів,
прийнятими органами місцевого самоврядувння ( 1360- сільськими, 4432 –
селищною та 548 – районною радами).
Проводиться робота по вдосконаленню процедур започаткування
та провадження підприємницької діяльності:
Дозвільний центр районної державної адміністрації працює відповідно
до розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 лютого
2006року № 68-р „Про затвердження принципів взаємодії представників
місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів
господарювання в одному приміщенні”. Графік роботи дозвільного центру:
щоп’ятниці з 8.00 до 12.00 години. Прийом заяв, попереднє консультування
та інформування суб’єктів господарювання проводить адміністратор
щоденно з 8.00 до 12.00 години; обробка документації, передача її
дозвільним установам, індивідуальна робота представників дозвільного
центру ведеться по місцю роботи щоденно з 13.00 до 17.00.
З 1 січня 2012 року в районі забезпечується видача документів
дозвільного характеру через державного реєстратора райдержадміністрації за
принципом «єдиного вікна».
Протягом 2011 року до дозвільного центру району надійшло 542
звернення суб’єктів господарської діяльності, з них 67 - до місцевих
дозвільних органів, які беруть участь у засіданнях дозвільного центру та 475
- до адміністратора дозвільного центру, видано 219 документів дозвільного
характеру, з них 4 - місцевими дозвільними органами, 215 - адміністратором
дозвільного центру, надано 315 консультацій, з них 65 - надано
представниками місцевих дозвільних органів, 250 - адміністратором
дозвільного центру.
В районі діє орган державної реєстрації, роботу якого забезпечує
державний реєстратор.
Для здійснення безперебійної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності створені відповідні організаційно-технічні умови для ведення
Єдиного державного реєстру.
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Завдяки
відпрацюванню практичних механізмів взаємодії з
представниками установ та організацій, які працюють в “єдиному вікні”
державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації передає інформацію з реєстраційної картки в електронному
вигляді до органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України, фондів соціального страхування.
Продовжується робота щодо інформаційної підтримки суб»єктів
малого підприємництва.
Структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними
органами міністерств і відомств України в районі на постійній основі
здійснюється інформування підприємців з питань пожежної безпеки,
юридичних питань, земельного, пенсійного та податкового законодавства
тощо.
Проведено підготовку кадрів для малого підприємництва.
Районним центром зайнятості у 2011 році у напрямку розвитку
індивідуальної трудової діяльності за професіями, орієнтованими на
самозайнятість, підготовлено 64 особи.
Пройшли навчання на курсах ”Підприємець - початківець” 9 осіб, яким
надано одноразову допомогу для відкриття підприємницької діяльності за
рахунок фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття.
Відповідно до районної Програми зайнятості населення створено 114
робочих місць для працівників у фізичних осіб –підприємців.
В рамках проекту «Купуй Кіровоградське» представники малого
підприємництва взяли участь у відкритті виставки – ярмарки в Експоцентрі
м. Кіровоград та постійно беруть участь в ярмаркових заходах.
Проте, ряд причин стримують розвиток малого бізнесу:
недосконалість загальної системи оподаткування з огляду ведення
податкового обліку і дотримання стандартів бухгалтерського обліку;
відсутність пільгових кредитів для підприємців, недоступність
довгострокового кредитування, висока вартість позичкових коштів, що
стримує розвиток виробничої сфери;
суперечливість у законах і нормативно-правових актах, що
регламентують одержання документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності;
низька конкурентоспроможність товарів, робіт та послуг на ринку;
нестача професійних знань та досвіду у підприємців;
обмежене бюджетне забезпечення заходів з підтримки суб'єктів малого
підприємництва.
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ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є створення в районі сприятливих умов для
подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення його
конкурентоспроможності, сприяння провадженню суб'єктами малого і
середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними
товарів (робіт, послуг) на ринку, забезпечення зайнятості населення.
IV. Шляхи і засоби розв'язання проблем, строки виконання Програми
Досягнення головної мети Програми буде здійснюватися з
урахуванням державних пріоритетів, регіональних, екологічних, культурних
особливостей та природно-ресурсного потенціалу області шляхом вжиття
комплексу заходів за напрямами:
вдосконалення
нормативно-правового
регулювання
у
сфері
підприємницької діяльності;
надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам
малого та середнього підприємництва;
ресурсного та інформаційного забезпечення суб'єктів малого та
середнього підприємництва;
створення умов для підтримки існуючої інфраструктури малого та
середнього підприємництва.
V. Основні завдання та заходи Програми
Зазначений комплекс заходів включає виконання таких завдань.
1.
За
напрямом
вдосконалення
нормативно-правового
регулювання у сфері підприємницької діяльності:
1) забезпечення реалізації державної регуляторної політики на основі
активізації взаємодії місцевих органів виконавчої влади, бізнесу та
громадськості;
2) удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності;
3) забезпечення дотримання правових та організаційних засад
отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг, у тому
числі дозвільних документів;
4) забезпечення балансу інтересів держави та бізнесу при здійсненні
контролюючими та правоохоронними органами державного нагляду
(контролю) діяльності суб'єктів підприємництва.
2. За напрямом надання фінансово-кредитної та інвестиційної
підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва:
1) створення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної
підтримки суб’єктів малого підприємництва;
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2) сприяння в отримання фінансової
допомоги
суб’єктам
підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів
за пріоритетними напрямками розвитку (на конкурсній основі);
3) підвищення ефективності взаємодії бізнесу і громади для посилення
інвестиційної привабливості території;
4) інформаційна та методична допомога підприємцям щодо
можливостей залучення коштів інвесторів, у тому числі іноземних;
5) гарантування рівного доступу суб'єктів підприємництва до
бюджетних коштів;
6) використання місцевої сировинної бази підприємствами малого та
середнього бізнесу, кооперація суб'єктів господарювання;
7) розвиток самозайнятості та підприємницької ініціативи серед
безробітних.
3. За напрямом ресурсного та інформаційного забезпечення
суб'єктів малого та середнього підприємництва:
1) інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів підприємницької
діяльності;
2) популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних
підприємців;
3) здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації суб’єктів підприємницької діяльності;
4) підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці;
5) здійснення професійної орієнтації незайнятого населення на
самозайнятість, організація навчання основам підприємницької діяльності;
6) залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової
діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції,
підтримка власного товаровиробника;
7) підтримка жіночого підприємництва;
8) залучення до підприємницької діяльності молоді;
9) висвітлення засобами масової інформації відомостей про стан та
проблеми розвитку підприємництва.
4. За напрямом сприяння створенню та підтримка існуючої
інфраструктури малого та середнього підприємництва:
розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури
підтримки підприємництва.
5. Заходи з реалізації регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Компаніївському районі на 2013-2015 роки
наведені у розділі IX.

VI. Очікувані результати виконання Програми
1. Очікуваним результатом виконання запланованих заходів є
поступовий перехід на новий рівень розвитку малого та середнього
підприємництва повноцінне використання його потенційних можливостей, і,
як наслідок, нарощування обсягів реалізованої продукції, зменшення
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населення, вирішення

проблем
зайнятості
забезпечення розвитку конкурентного середовища.

соціальних

проблем,

У результаті реалізації Програми очікується:
стабілізація кількості малих підприємств ( з урахуванням фермерських
господарств)- 100 одиниць на 10 тис. осіб наявного населення;
стабілізація кількості підприємців-фізичних осіб на 10 тис. осіб
наявного населення, до 325 одиниць;
збільшення середньооблікової чисельності працюючих на малих
підприємствах ( з урахуванням фермерських господарств) до 675 осіб;
забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого
підприємництва у сумі 2064,7 тис. грн.

VII. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів (у т. ч. обласного). Обсяг щорічних
асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва за рахунок
коштів місцевих бюджетів, визначається рішеннями місцевих рад на
відповідний бюджетний рік відповідно до Закону України “Про державну
підтримку малого підприємництва”.
Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються
кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття.

VIII. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та
районною державною адміністрацією.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми будуть:
розпорядження голови райдержадміністрації про організацію
виконання та встановлення контролю за ходом реалізації Програми;
щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації,
про стан виконання відповідних заходів Програми;
здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових
заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої
звітності про виконання заходів та показників Програми;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях
колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних
комісій ради, координаційній раді з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації за участю представників громадських об’єднань
підприємців;
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проведення
моніторингу
і щоквартальне надання узагальненої
звітності про хід реалізації Програми Головному управлінню економіки
обласної держаної адміністрації .
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює відділ
економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
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ПАСПОРТ
Програми розвитку малого та середнього підприємництва
у Компаніївському районі на 2013-2015 роки

1

Програма затверджена

2
3.

Ініціатор розроблення
програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про розроблення програми

4.

Розробник програми

5.

Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець
програми

7.

Учасники програми

8
9.

Термін реалізації програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього
(розрахунково),
У тому числі :
кошти державного бюджету
кошти районного бюджету
інші джерела

Рішення районної ради від ___ грудня 2012
року № ___
Відділ економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації
Розпорядження голови облдержадміністрації
від 10 жовтня 2012 року №615-р “Про
розробку регіональної програми розвитку
малого та середнього підприємництва
Кіровоградської області на 2013-2015 роки”
Відділ економіки та розвитку
інфраструктури Компаніївської
райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
територіальні органи міністерств і відомств
України в районі
Відділ економіки та розвитку
інфраструктури Компаніївської
райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
територіальні органи міністерств і відомств
України
2013 -2015 роки
9,0 тис.грн.

9,0 тис. грн.

IX. ЗАХОДИ
з реалізації програми розвитку малого та середнього підприємництва
у Компаніївському районі на 2013-2015 роки
№
з/п

Назва напряму
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

1

2

3

Термін
виконання
заходів
4

Виконавці

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

Очікуваний
результат

5

6

7

8

I. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
1.

2.

Реалізація
державної
регуляторної
політики на
основі активізації
взаємодії бізнесу,
органів влади і
громади

Удосконалення
нормативноправового
регулювання

1) оприлюднення у
районній газеті
«Степовий край» та на
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації
Планів діяльності з
підготовки проектів
регуляторних актів
2) забезпечення:
роботи координаційної ради з питань
розвитку
підприємництва при
райдержадміністрації;
постійного оновлення
рубрики “Регуляторна
політика” на сайті
райдержадміністрації

20132015
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Створення прозорих
умов функціонування органів влади,
поліпшення бізнесклімату

20132015
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зміцнення гарантій
реалізації
громадянами
конституційного
права на участь
в управлінні
державними справами

Напрацювання та
подання пропозицій
щодо прийняття нових,
внесення змін та

2013 –
2015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств

Бюджетні
асигнування на
утримання

У межах кошторису

Створення
сприятливих умов для
започатку-вання,
ведення та

2
підприємницької
діяльності

3.

Забезпечення
дотримання
правових та
організаційних
засад отримання
суб’єктами
господарювання
адміністративних
послуг, у тому
числі, дозвільних
документів

доповнень до чинних
законодавчих та
нормативно-правових
актів з питань
підприємницької
діяльності
1) облаштування у
місцях прийому
суб’єктів звернень
інформаційних стендів
із зразками відповідних
документів та
інформації в обсязі,
достатньому для
отримання адміністративної послуги без
сторонньої допомоги
2) забезпечення
суб’єктами надання
адміністративних
послуг розробку
інформаційних та
технологічних карток
3) забезпечення
інформування через
засоби масової
інформації суб’єктів
звернення про адміністративні послуги та
порядок їх надання
4) створення центру
з надання
адміністративних
послуг

України в районі

виконавців

подальшого розвитку
малого і середнього
підприєм-ництва

20132015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зменшення часових і
грошових витрат при
отриманні документів
для ведення та
започатку-вання
підпри-ємницької
діяльності

20132015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Поліпшення якості
надання
адміністратив-них
послуг

20132015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Підвищення рівня
обізнаності
громадськості про
адміні-стративні
послуги

20132015
роки

Державний
адміністратор

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зменшення часових і
грошових витрат при
отриманні документів
для ведення та
започатку-вання
підприє-мницької

3
діяльності

4.

Забезпечення
балансу інтересів
держави та
бізнесу під час
здійснення
контролюючими
та правоохоронними органами
державного
нагляду (контролю) діяльності
суб'єктів
підприємництва

5) забезпечення видачі
документів дозвільного
характеру відповідно
до вимог Закону
України “Про дозвільну
систему у сфері
господарської
діяльності”
6) здійснення
моніторингу роботи
дозвільних центрів
району

20132015
роки

1) проведення
моніторингу планових
та позапланових
заходів зі здійснення
державного нагляду
(контролю) за діяльністю суб’єктів малого
підприємництва
2) підготовка
пропозицій щодо
удосконалення
критеріїв оцінювання
ступеня ризику від
ведення суб’єктами
підприємництва
господарської діяльності та періодичності
проведення планових
заходів державного

2013 –
2015
роки

20132015
роки

2013 –
2015
роки

Державний
адміністратор
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі,
уповноважені видавати
документи дозвільного
характеру
Державний
адміністратор
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
правоохоронні та
контролюючі органи

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зменшення часових і
грошових витрат при
отриманні документів
дозвільного характеру

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Здійснення контролю
за роботою
дозвільних центрів
області з метою
удосконалення їх
роботи

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зменшення кількості
пере-вірок суб’єктів
підприємниць-кої
діяльності
правоохорон-ними та
контролюю-чими
органами

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
правоохоронні та
контролюючі органи

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Зменшення тиску на
суб’єктів
підприємниць-кої
діяльності
правоохорон-ними та
контролюючи-ми
органами

4
нагляду (контролю)
6

Фінансування
пріоритетних
сфер розвитку
підприємництва

7.

Підвищення
ефективності
взаємодії бізнесу
і громад
для посилення
інвестиційної
привабливості
території

8.

Інформаційнометодична допомога підприємцям щодо
можливостей
залучення коштів
інвесторів, у тому
числі іноземних

2)сприяння в наданні
фінансової
допомоги суб’єктам
підприємницької
діяльності для
впровадження
інвестиційних бізнеспроектів за
пріоритетними
напрямками розвитку
(на конкурсній основі)
Проведення організаційної роботи щодо
залучення суб’єктів
підприємництва до
реалізації проектів
“Місцевий розвиток,
орієнтований на
громаду” та “Сприяння
розвитку соціальної
інфраструктури”
1) забезпечення
оновлення Банку
інвестиційних
пропозицій
2) забезпечення розповсюдження інформації
про інвестиційні
проекти і пропозиції
суб’єктів
підприємництва,
розміщення її у мережі
Інтернет

ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
2013Відділ економіки та
Кошти
У межах бюджетних
2015
розвитку
обласного
призначень
роки
інфраструктури
та
райдержадміністрації
районного
бюджету

Створення нових та
збереження діючих
робочих місць,
збільшення обсягів
виробництва та
надходжень до
бюджетів всіх рівнів,
вирішення соціальних
проблем, подолання
безробіття

2013 –
2015
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Участь суб’єктів
малого та середнього
підприємниц-тва у
програмах розвитку
території

2013 –
2015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

У межах кошторису

2013 –
2015
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

Створення
позитивного іміджу
області, залучення
потенційних
інвесторів
Створення
позитивного іміджу
області, залучення
потенційних
інвесторів

У межах кошторису

5
9.

Гарантування
рівного доступу
суб'єктів
підприємництва
до бюджетних
коштів

11. Використання
місцевої сировинної бази
підприємствами
малого та
середнього
бізнесу, кооперація суб'єктів
господарювання
12. Розвиток
самозайнятості та
підприємницької
ініціативи серед
безробітних

13.

Інформаційноконсультаційна
підтримка

Забезпечення рівного
доступу суб'єктів
підприємництва до
участі у закупівлі
товарів, робіт і послуг
за кошти державного і
місцевих бюджетів
Сприяння створенню
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів,
розширенню та
облаштуванню мережі
закупівельних пунктів
для приймання від
населення лишків
продукції сільського
господарства
Забезпечення розвитку
самозайнятості та
підприємницької
ініціативи безробітних
шляхом реєстрації їх як
суб’єктів підприємницької діяльності
через надання
фінансової допомоги
для започаткування
власної справи шляхом
виплати одноразової
допомоги по
безробіттю
1) забезпечення
надання консультативно-методичної

2013 –
2015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,

Кошти
У межах бюджетних
державного призначень на відповідний
та місцевих рік
бюджетів

Створення умов для
добросовісної
конкуренції,
забезпечення обсягом
робіт суб'єктів
підпри-ємництва

2013 –
2015
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,

Кошти
У межах бюджетних
державного призначень на відповідний
та місцевих рік
бюджетів

Забезпечення доступу
селянських
господарств на ринок
аграрної продукції

20132015
роки

Районний центр
зайнятості

Кошти
У межах бюджетних
фонду
призначень на відповідний
загальнорік
обов’язкового
державного
соціального страхування на
випадок
безробіття

Започаткування
безробітними власної
справи, повернення їх
до категорії зайнятого
населення, зменшення
напруги на ринку
праці

ІІІ . Ресурсне та інформаційне забезпечення
2013Структурні підрозділи
Бюджетні
У межах кошторису
2015
райдержадміністрації,
асигнуванроки
територіальні органи
ня на

Забезпечення доступу
до інформації,
сприяння вирішенню

6
суб’єктів
підприємницької
діяльності

14.

Популяризація
позитивних
прикладів і
досвіду
успішних
підприємців

допомоги, проведення
засідань за “круглим
столом”, нарад,
семінарів з питань
власності, захисту прав
споживачів, якості,
пожежної та
техногенної безпеки,
юридичних питань,
податкового, земельного, пенсійного
законодавства,
туристичної діяльності
тощо
2) забезпечення
розміщення у засобах
масової інформації та у
мережі Інтернет
нормативно-правових
актів, методичних
рекомендацій та
роз’яснень з питань, які
стосуються підприємницької діяльності

міністерств і відомств
України в районі

утримання
виконавців

20132015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств і відомств
України в районі

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Забезпечення доступу
підприємців до
інформації,
підвищення рівня
поінфор-мованості
суб’єктів
підприємниц-тва

1) проведення
2013урочистих заходів у
2015
рамках відзначення Дня роки
підприємця

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
громадські об'єднання
підприємців
Відділ економіки та
розвитку
інфрструктури
райдержадміністрації

Кошти
районного
бюджету

У межах кошторису

Формування
позитивного іміджу
суб’єктів малого та
середнього
підприємництва

2) видання буклетів та
іншої друкованої
продукції про стан
розвитку та проблеми
підприємництва в

20132015
роки

Кошти
районного
бюджету

проблемних питань
малого та середнього
бізнесу, підвищення
рівня
поінформованості
суб’єктів
господарювання

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
малого
підприємництва з
питаннями ведення

7
районі
22.

Залучення до
підприємницької
діяльності молоді

24.

Залучення
суб’єктів малого і
середнього
бізнесу до
виставкової
діяльності, інших
заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції,
підтримка
власного
товаровиробника

25.

Висвітлення
засобами масової
інформації

Забезпечення
проведення
регіонального етапу
Всеукраїнського
конкурсу бізнес-планів
підприємницької
діяльності серед молоді
1) залучення до участі у
виставках-ярмарках
кращих суб’єктів
підприємництва, у тому
числі агропромислових
підприємств

2013 2015
роки

Відділ у справах сім’ї
та молоді та спорту
райдержадміністрації,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

2013 –
2015
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах кошторису

Інші
джерела

У межах кошторису

2) здійснення заходів
щодо підтримки
місцевих товаровиробників під
логотипом “Купуй
Кіровоградське”

2013 –
2015
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах кошторису

Інші
джерела

У межах кошторису

Забезпечення висвітлення проблем і стану
розвитку малого і

20132015
роки

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах кошторису

Редакція районної
газети «Степовий край»

підприємницької
діяльності
Стимулювання
підприємницької
активності молоді

Рекламування
продукції місцевих
товаровиробників,
пошук нових ринків
збуту продукції
суб’єктів малого
підприємництва

Створення умов для
розвитку місцевих
підприємств та
просування їх товарів
на споживчому ринку
області

Підвищення рівня
поінформованості
суспільства з

8
відомостей про
стан та проблеми
розвитку
підприємництва

26.

Розширення
мережі та
сприяння
розвитку
існуючої
інфраструктури
підтримки
підприємництва

середнього підприємництва в районній
газеті «Степовий край»

проблемних питань
розвитку
підприємництва
Інші
джерела

У межах кошторису

IV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
1) сприяння створенню 2013Відділ економіки та
Інші
У межах кошторису
районного центру
2015
розвитку
джерела
підтримки та розвитку
роки
інфраструктури
підприємництва та
райдержадміністрації
забезпеченню його
спільно
ефективної роботи
Кіровоградською
регіональною торговопромисловою палатою
2) надання суб’єктам
2013підприємницької
2015
діяльності консультацій роки
з питань отримання
фінансової допомоги на
впровадження бізнеспроектів

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

__________________

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Допомога суб’єктам
господарювання на
початковому етапі
діяльності в подоланні труднощів,
пов’язаних з відсутністю знань з питань
ведення бізнесу
Підвищення якості
підготовки
документів для
отримання фінансової
допомоги з місцевих
бюджетів

