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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Компаніївської районної ради
від 18 грудня 2018 року № 349

ПРОГРАМА
розвитку малого та середнього підприємництва у Компаніївському районі
на 2019 - 2021 роки
I. Загальні положення
1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Компаніївському районі на 2019-2021 роки (далі - Програма) розроблена:
1) на основі положень:
Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва";
Державної Стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№385;
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період
до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 року № 504-р;
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року
№ 292-р;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 січня 2015 року
№716 (із змінами);
Плану заходів на2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням
обласної ради від 10 березня 2017 року № 238;
інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо
регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва;
2) із урахуванням пропозицій виконавчих комітетів сільських рад,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі,
громадських організацій та об'єднань підприємців району.
2. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні
рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом
Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва від 18 вересня 2012 року №44.
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3. Програма є складовою частиною Програми економічного та соціального
розвитку району та логічним продовженням програми розвитку малого і
середнього підприємництва у Компаніївському районі на 2016-2018 роки, і є
системою взаємопов'язаних заходів, які відповідають можливостям і потребам
району.
ІІ. Стан розвитку малого і середнього
підприємництва у Компаніївському районі
Розвиток
підприємницької
діяльності
та
ефективність
його
функціонування відіграє важливу роль у здійсненні економічних реформ і є
головною рушійною силою, яка забезпечує формування стабільної економіки,
зростання рівня життя населення та вирішення соціально-економічних потреб
району.
Малий і середній бізнес району, становить основу підприємництва (майже
99,9% від усіх підприємств).
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб по району склала 108
одиниць в розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення, що в порівнянні з
попереднім роком становить 91,5%.
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах становить
895 осіб, в порівнянні попереднім роком становить 114,3 6 % або на 112 осіб
більше.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) складає 886,2 млн. грн., що
становить 134 % до рівня минулого року року.
Крім того, у секторі малого і середнього підприємництва (далі - МСП)
зареєстровано майже 300 фізичних осіб-підприємців в яких 210 найманих
працівників, що становить 114,1% до рівні минулого року.
У сфері малого і середнього підприємництва району зайнято 1405 осіб.
Суб'єктами малого та середнього підприємництва (без урахування ФОП)
забезпечується понад 90 % обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) від
загальнообласного обсягу реалізації.
Від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва (у т.ч.
ФОПів) у 2017 році надійшло єдиного податку до місцевих бюджетів усіх
рівнів понад 14,6 млн. грн., у січні-вересні 2018 року 10,6 млн.грн, що
становить 123,3% до відповідного періоду минулого року.
МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу району.
Так, у 2017 році найбільша частка загальної кількості малих і середніх
підприємств була зосереджена у сільському господарстві (60%), Однією з
найпривабливіших для МСП, через порівняно невелику чисельність
працюючих та швидку оборотність коштів, залишається сфера торгівлі (19,5%).
Позитивний вплив на розвиток МСП має комплекс заходів щодо підтримки
підприємництва, зокрема, це інформаційна підтримка.
У районному бюджеті щороку передбачаються видатки в сумі 5 тис.грн. на
співфінансування бізнес-проектів суб'єктів господарювання за пріоритетними
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напрямками в рамках надання фінансової допомоги суб'єктам підприємницької
діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними
напрямками (на конкурсній основі) через Регіональний фонд підтримки
підприємництва у Кіровоградській області. Але у зв'язку з відсутністю
розроблених інвестиційних проектів МСП дані кошти не використовувались .
Залучаються кошти державного бюджету на підтримку агропромислового
комплексу, зокрема фермерським господарствам для компенсації відсоткових
ставок.
За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття - надається фінансова підтримка для
започаткування власної справи безробітними та компенсування витрат за
працевлаштування безробітних.
Протягом 2016-2017 років та січня - вересня 2018 року:
започаткували власну справу 5 безробітних (після отримання одноразової
виплати по безробіттю );
суб'єктам підприємництва компенсуються витрати за працевлаштування
зареєстрованих безробітних на нові робочі місця, згідно із Законом України
"Про зайнятість населення".
Налагоджено взаємодію і координується робота з координаційною радою з
питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації, яка є
консультативно-дорадчим органом райдержадміністрації. Основним завданням
якої є сприяння в налагодженні та створенні дієвого механізму взаємодії
суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, органів
місцевого самоврядування на засадах партнерства і відкритості.
Здійснюється інвестиційна та інформаційна підтримка:
заходи із популяризації та презентації потенціалу МСП:
суб'єкти МСП беруть участь у виставково-ярмаркових заходах
(Міжнародний інвестиційний Форум, щорічна Міжнародна агропромислова
виставка "AGROEXPO" тощо);
з нагоди професійного свята Дня підприємця відзначаються кращі суб'єкти
господарювання.
Для презентації потенціалу районуі, у тому числі і бізнесу:
Направлено матеріали для розміщення на інвестиційному веб-портал
області "Центральноукраїнський інвестиційний портал" (http://invest.kradmin.gov.ua), на якому розміщена інформація про інвестиційний потенціал, а
також перелік земельних ділянок, що пропонуються під реалізацію
інвестиційних проектів.
Продовжено реформу децентралізації надання адміністративних послуг.
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть скористатися послугами
центру надання адміністративних послуг.
Щороку, через ЦНАП надається майже 3,5 тисяч адміністративних послуг,
у тому числі документи дозвільного характеру.
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У ЦНАПі можливо отримати 94 види адміністративних послуг, здійснити
державну реєстрацію бізнесу за один день, державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно, що зменшує часові витрати на отримання адміністративної
послуги.
Проводиться робота щодо розширення переліку надання адміністративних
послуг через центр надання адміністративних послуг.
ІІІ. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
За результатами аналізу стану та тенденцій розвитку малого і середнього
підприємництва основними проблемами, що впливають на розвиток
підприємництва районі:
1) нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб'єкти
малого і середнього підприємництва;
2) відсутність інвестицій;
3) обмеженість доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до
ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);
4) обмежені можливості бюджетного фінансування розвитку малого і
середнього підприємництва.
IV. Мета Програми
Метою Програми є сприяння розвитку підприємництва в районі,
створення сприятливих умов для ведення і зростання малого та середнього
підприємництва, результатом якого буде зростання зайнятості та збільшення
добробуту населення.
V. Шляхи, способи розв'язання проблеми
та основні завдання і заходи Програми
Реалізація Програми здійснюється за такими основними напрямами:
1) створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього
підприємництва;
2) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та
середнього підприємництва;
3) ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього
підприємництва;
4) сприяння створенню інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва
Напрям 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і
середнього підприємництва передбачає:
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1) реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємницької
діяльності;
2)
забезпечення
прозорості,
передбачуваності,
ефективності
державної регуляторної політики;
3) публічність та безпосередній вплив громадськості під час прийняття
регуляторних актів;
4) вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур,
спрямованого на максимальне зменшення фінансових і часових витрат
підприємців;
5) забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання
суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг;
6) створення центру надання адміністративних в об'єднаній територіальній
громаді;
7) забезпечення державно-приватного діалогу стосовно сектору малого і
середнього підприємництва шляхом постійного двостороннього діалогу і
співпраці органів влади та суб'єктів підприємництва;
8) зниження контролюючого тиску на мале і середнє підприємництво.
Напрям 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого
та середнього підприємництва передбачає:
1) стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання
фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємництва;
2) стимулювання підприємницької ініціативи в агропромисловому
комплексі;
3) сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед
незахищених верств населення;
4) залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості,
молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції
та людей з обмеженими можливостями;
5) здійснення підготовки і перепідготовки кадрів для малого і середнього
бізнесу за рахунок підвищення фахового рівня суб'єктів підприємницької
діяльності та незайнятого населення;
6) сприяння залученню коштів міжнародних фондів і програм технічної
допомоги для розвитку суб'єктів малого та середнього підприємництва;
8) підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників,
створення умов для інвестиційно-інноваційної активності;
9) розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних
закупівель.
Напрям 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та
середнього підприємництва передбачає:
1) підвищення рівня інформаційної обізнаності суб'єктів ;
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2) залучення суб'єктів малого і середнього бізнесу до виставкової
діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка
власного товаровиробника;
3) популяризацію позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців;
4) сприяння соціальній відповідальності суб'єктів підприємництва.
Напрям 4. Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури
малого та середнього підприємництва передбачає розширення мережі та
сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва.
Заходи з реалізації Програми наведені у розділі IX.
Основним інструментом виконання заходів для досягнення поставленої
мети є ефективне партнерство влада-громада-бізнес. Реалізація зазначених
заходів здійснюється у співпраці та із залученням всіх зацікавлених сторін.
VI. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації Програми
1. Програма розроблена на 3 роки та буде реалізовуватись протягом 20192021 років.
2. Виконання, визначених Програмою напрямів і завдань здійснюється
шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих
умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва району.
3. У разі змін в економічному середовищі та соціальній сфері району,
внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів завдання та
заходи Програми можуть коригуватись.
4. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
державного (кошти державного бюджету у межах бюджетних призначень на
відповідний рік) та місцевих бюджетів.
5. Обсяг щорічних асигнувань, що спрямовуються на підтримку
підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів, визначається рішеннями
місцевих рад на відповідний бюджетний рік відповідно до Бюджетного кодексу
України та Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні".
VII. Очікувані показники виконання Програми
Реалізація запланованих заходів Програми сприятиме:
1) сталому розвитку малого і середнього підприємництва в району;
2) створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджету;
3) легалізації зайнятості населення;
4) створенню сприятливих умов для започаткування нових та розвитку
існуючих малих та середніх підприємств - місцевих товаровиробників;
5) поліпшенню бізнес-клімату та створення сприятливого інвестиційного
клімату району;

7

6) підвищенню якості надання адміністративних послуг;
7) збільшенню потенціалу суб'єктів малого і середнього підприємництва у
загальних обсягах реалізованої продукції району.
VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
1 . Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та районною радою.
2. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних
показників Програми будуть:
1) розпорядження голови райдержадміністрації про організацію виконання
та встановлення контролю за ходом реалізації Програми;
2) звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних
органів міністерств та відомств України в районі про стан виконання заходів
Програми;
3) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових
заходів, спрямованих на виконання Програми;
4) проведення моніторингу та надання узагальненої інформації про хід
реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації та районної
ради;
5) оприлюднення інформації про хід реалізації Програми.
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IX. ЗАХОДИ
щодо реалізації регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва
у Компаніївського району на 2019-2021 роки
№ Найменування
з/п
завдання

1

2

1.

Реалізація
державної
регуляторної
політики у сфері
підприємницької
діяльності

2.

Забезпечення
прозорості,
передбачуваності,
ефективності
державної
регуляторної

Найменування
заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. грн.
усього
у тому числі:
2019 2020 2021
рік
рік
рік
3
4
5
6
7
8
9
10
Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва
координація діяльності
2019- Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на
структурних підрозділів
2021 економічного
асигнуутримання виконавців
райдержадміністрації
роки розвитку,
вання на
органів місцевого
торгівлі та
утримання
інфраструктури ,інші виконавців
самоврядування щодо
структурні
проведення державної
підрозділи
регуляторної політики у сфері
райдержадмінігосподарської діяльності в
страції,
районі із дотриманням вимог
органи місцевого
законодавства, та здійснення
самоврядування
контролю за її виконанням
1)забезпечення
2019- Структурні
Бюджетні
У межах кошторису на
дотримання принципів
2021 підрозділи
асигнуутримання виконавців
державної регуляторної
роки райдержадміністрації вання на
, органи місцевого
політики під час
утримання
самоврядування
планування, підготовки
виконавців
проектів регуляторних

Очікуваний
результат

11
Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва,
поліпшення бізнесклімату

Зменшення
адміністративного
впливу на діяльність
бізнесу

9
1

2
політики

3
актів та аналізів
регуляторного впливу,
відстеження впливу таких
актів на підприємницьке
середовище;
2)застосування
розробниками проектів
регуляторних актів онлайн
сервісу для підготовки
рішення щодо проведення
аналізу регуляторного
впливу регуляторного акта
та тесту малого
підприємництва;
3) організація проведення
навчальних семінарів,
тренінгів для працівників
місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого
самоврядування з питань
реалізації державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності

4

5

6

7

8

9 10

11

20192021
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Недопущення
прийняття
неефективних
необгрунтованих
регуляторних актів

20192021
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Підвищення ділових
якостей розробниками
регуляторних актів

10
1
3.

2
Публічність та
безпосередній вплив
громадськості під
час прийняття
регуляторних актів

3
1)залучення представників
підприємницьких структур,
громадських організацій
підприємців до розробки та
обговорення проектів
нормативно-правових актів
(регуляторних актів) у сфері
господарської діяльності;
2)забезпечення формування та
актуалізації реєстру діючих
регуляторних актів,
оприлюднення інформації про
здійснення регуляторної
діяльності;
3) забезпечення ведення та
своєчасне оновлення
інформації у розділі
"Регуляторна політика" на
офіційному веб-сайті
райдержадміністрації,
органів місцевого
самоврядування

4
20192021
роки

5
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування

6
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

7
8
9 10
У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Врахування громадської
думки при підготовці
нормативних актів,
недопущення прийняття
економічно недоцільних
регуляторних актів

20192021
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування
Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Створення прозорих
умов
функціонування
органів влади

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Створення прозорих
умов
функціонування
органів влади

20192021
роки

11
1
4.

2
Вдосконалення
процесу надання
адміністративнодозвільних
процедур,
спрямованого на
максимальне
зменшення
фінансових і
часових витрат
підприємців

3
1) подальше
вдосконалення порядку
надання
адміністративних послуг
та запровадження
використання
електронних
інформаційних
технологій під час їх
надання, зокрема,
шляхом запровадження
надання адміністративних
послуг в електронному
вигляді;
2) підвищення рівня
інформаційноконсультаційного
забезпечення роботи
центру надання
адміністративних послуг,

4
20192021
роки

5
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування,
територіальні
органи міністерств та
відомств України в
районі, які
уповноважені
надавати адміністративні послуги

6
Державний,
місцеві
бюджети,
кошти
інших
джерел не
заборонених чинним
законодавством

7
8
9 10
У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

11
Зменшення часових
і грошових витрат у
процесі отримання
адміністративних
послуг на ведення
підприємницької
діяльності

20192021
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування,
територіальні
органи
міністерств та
відомств України в
районі, які
уповноважені
надавати адміністративні послуги

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Підвищення
ефективності
роботи центрів
надання
адміністративних
послуг

12
1

5.

2

Забезпечення
дотримання
правових та
організаційних
засад отримання
суб'єктами
підприємницької
діяльності
адміністративних
послуг

3
3)участь у освітньонавчальних заходах для
адміністраторів та
суб'єктів надання
адміністративних послуг;

4
20192021
роки

5
Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
8
9 10
У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Надання
кваліфікованих
консультацій при
зверненні суб'єктів
підприємництва щодо
отримання
адміністративних
послуг

4) здійснення постійного
моніторингу стану роботи
центру надання
адміністративних послуг

20192021
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнуванняна
Утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

1) сприяння передачі
повноважень
(децентралізація)
центральних органів
виконавчої влади з
надання адміністративних
послуг

20192021
роки

Державний,
місцеві
бюджети,
кошти
інших
джерел не
заборонених чинним
законодавством

2) сприяння доступності
послуг для суб'єктів
малого і середнього
підприємництва у
сільській місцевості,

20192021
роки

Територіальні
органи
міністерств та
відомств України
в районі, які
уповноважені
надавати
адміністративні
послуги,
органи місцевого
самоврядування
Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Компаніївська ОТГ

Здійснення
контролю
за роботою центрів
адміністративних
з метою
удосконалення
їх роботи
Зменшення часових
і грошових витрат
у процесі отримання
адміністративних
послуг на ведення
підприємницької
діяльності

Бюджетні
асигнуванняна
утримання
виконавців

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

У межах кошторису на
утримання виконавців

Зменшення часових
і грошових витрат
у процесі отримання
послуг для ведення
підприємницької

13

1

6.

2

Розбудова мережі
центрів надання
адміністративних
та соціальних
послуг у форматі
"Прозорий офіс",
в Компаніївській
ОТГ

тому числі дорадчих послуг;
3
3) забезпечення вільного
доступу суб'єктів
звернень до інформації
щодо організації
процедури отримання
певної адміністративної
послуги;

1) надання методологічної
допомоги Компаніївській
ОТГ з питання створення та
діяльності центру
надання адміністративних
послуг;

діяльності
4
20192021
роки

5
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств та
відомств України в
районі

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
8
9 10
У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Зменшення часових
і грошових витрат
у процесі отримання
послуг для ведення
підприємницької
діяльності

20192021
роки

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
територіальні
органи міністерств
та відомств України
в районі, які
уповноважені
надавати адміністративні послуги,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Створення сучасних
центрів надання
адміністративних
та соціальних послуг
у форматі
"Прозорий офіс"

14
1

7.

2

Забезпечення
державно-приватного
діалогу стосовно
розвитку сектору
малого і середнього
підприємництва
шляхом постійної
двосторонньої
співпраці органів
влади та суб'єктів

3
2) створення належних
умов діяльності та
матеріально-технічного
забезпечення стану
центрів надання
адміністративних послуг

4
2019-

3) розроблення та випуск
довідково-інформаційних
матеріалів щодо надання
адміністративних послуг

20192021
роки

1) організація проведення
робочих зустрічей з
представниками малого і
середнього
підприємництва з метою
вивчення існуючих
проблем, обговорення шляхів
вирішення нагальних питань

20192021
роки

5
Районна державна
адміністрація

2021
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерствта
відомств України в
районі

6
Державний
місцеві
бюджети,
кошти
інших
джерел не
заборонених
чинним
законодавством

Державний,
місцеві
бюджети,
кошти
інших
джерел не
заборонених
чинним
законодавством
Структурні
Бюджетні
підрозділи
асигнурайдержадміністації, вання на
органи місцевого
утримання
самоврядування
виконавців

7
8
9 10
У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

11
Функціонування
центрів надання
адміністративних
послуг відповідно до
вимог нормативноправових актів

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

Створення
прозорих умов
функціонування
органів влади,
поліпшення бізнесклімату

У межах кошторису на
утримання виконавців

Створення
сприятливих
умов для розвитку
малого і середнього
підприємництва,
поліпшення бізнесклімату

15
підприємництва

8

Зниження
контролюючого
тиску на суб'єктів
малого і середнього
підприємництва

9. Стимулювання
розвитку
підприємницької
діяльності шляхом
надання
фінансовокредитної
підтримки
суб'єктам
підприємництва

забезпечення надання
консультаційної допомоги
суб'єктам підприємництва
щодо дотримання вимог
законодавства у здійсненні
господарської діяльності,
функціонування в
контролюючих органах
"гарячих ліній", "телефонів
довіри" тощо

20192021
роки

Територіальні
органи
міністерств та
відомств України
в районі

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва
1) забезпечення вжиття
2019- Відділ
Кошти
У межах бюджетних
заходів щодо
2021 економічного
місцевих
призначень на
передбачення щороку у
роки розвитку,і
бюджетів
відповідний рік
відповідних місцевих
торгівлі та
бюджетах видатків на
інфраструктури
фінансування, районної
райдержадміністрації
програми розвитку малого
та середнього
підприємництва, у тому
числі на співфінансування
впровадження
інвестиційних бізнеспроектів суб'єктів
підприємництва;
2) надання методичної
2019- Відділ
Кошти
У межах бюджетних
допомоги для отримання
2021 економічного
обласного,
призначень на
(на конкурсній основі)
роки розвитку, торгівлі та районних
відповідний рік
фінансової підтримки
інфраструктури
бюджетів
суб'єктам малого і
райдержадміністрації та бюджетів
середнього
органи місцевого
місцевого
підприємництва, які
самоврядування,
самовряду-

Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва,
поліпшення
бізнес-клімату

Створення
сприятливих
умов для розвитку
малого і середнього
підприємництва

Створення нових та
підтримка діючих
робочих місць,
збільшення обсягів
виробництва,

16
працюють в пріоритетних
галузях економіки
району:

Регіональний
фонд підтримки
підприємництва в
області

вання

10. Стимулювання
підприємницької
ініціативи в
агропромисловому
комплексі

надання фінансової
підтримки заходів в
агропромисловому
комплексі

20192021
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Державний
бюджет

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік за
окремою бюджетною
програмою

12. Сприяння
розвитку
самозайнятості та
підприємницької
ініціативи серед
незахищених
верств населення

1) забезпечення виплати
одноразової допомоги по
безробіттю для
започаткування
підприємницької
діяльності;

20192021
роки

Кіровоградський
обласний центр
зайнятості

Кошти
Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

надходжень до
бюджетів всіх рівнів,
вирішення
соціальних проблем,
подолання
безробіття
Повноцінне
використання
потенційних
можливостей
аграрного комплексу
області, зокрема
малого та середнього
підприємництва
на селі
Відновлення умов,
необхідних їх для
повноцінної
життєдіяльності та
соціального
функціонування
соціально вразливих
категорій населення

17
1

13.

2

Залучення до
підприємницької
діяльності жителів
сільської
місцевості,
молоді,
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників АТО та
людей з
обмеженими
можливостями

3
2) надання суб'єктам
підприємництва, які
працевлаштовують
безробітних, компенсації
фактичних витрат у
розмірі єдиного внеску
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування

4
20192021
роки

5
Кіровоградський
обласний центр
зайнятості

забезпечення фінансової
підтримки (на
конкурсних засадах)
підприємницької
ініціативи колишніх
безробітних, у першу
чергу з числа учасників
АТО, осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених
осіб та інших соціально
вразливих категорій
населення, у тому числі
тих, які отримали
одноразову допомогу з
коштів Фонду
загальнообов'язкового
державного страхування
на випадок безробіття

20192021
роки

Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
Регіональний
фонд підтримки
підприємництва,

6
Кошти
Фонду
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття
Кошти
обласного,
місцевих
бюджетів
інших
джерел не
заборонених
чинним
законодавством

7
8
9 10
У межах кошторисних
призначень відповідний
рік

11
Розвиток
підприємництва в
різних галузях
економіки,
створення робочих
місць

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

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

18
14.

15

Здійснення
підготовки і
перепідготовки
кадрів для малого і
середнього бізнесу за
рахунок підвищення
фахового рівня
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
незайнятого
населення

2) забезпечення
координації роботи щодо
надання інформаційної

Сприяння
залученню коштів
міжнародних фондів
і програм технічної
допомоги для
розвитку суб'єктів
малого та
середнього
підприємництва

Надання суб'єктам
підприємництва методичної
допомоги з розробки
інвестиційних проектів,
підтримки у реалізації
проектів міжнародної
технічної допомоги

20192021
роки

консультативної допомоги
підприємцям-початківцям

2) сприяння реалізації
проектів міжнародної
технічної допомоги щодо
створення та розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;

20192021
роки

20192021
роки

Районний центр
зайнятості,
відділ
економічного
розвитку і
торгівлі райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на

У межах кошторису на
утримання виконавців

утримання
виконавців

підприємництва

Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

У межах кошторису на
Бюджетні
асигнування утримання виконавців
на утримання
виконавців

Повноцінне
використання
потенційних
можливостей
аграрного комплексу
району, зокрема малого
та середнього бізнесу
на селу

Управління
агропромислового
розвитку,
відділ
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

Кошти
місцевих
бюджетів,
міжнародної
технічної
допомоги

Розвиток
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

Підвищення
фахового
рівня суб'єктів

19
1

16.

2

Підвищення
конкурентоспроможності
місцевих
товаровиробників,
створення умов
для інвестиційноінноваційної
активності

3
4) проведення заходів
інформаційного характеру
щодо участі суб'єктів
малого і середнього
підприємництва у
програмі ЄС "Конкурентоспроможність
підприємств малого і
середнього бізнесу
(COSME) (2014—2020)", у
тому числі Європейській
мережі підприємств (ЕЕ1М)
1) надання
інформаційнометодичної допомоги
підприємцям щодо
можливостей залучення
коштів інвесторів, у тому
числі іноземних;

4
20192021
роки

5
Відділ
економічного
розвитку, торгівлі
та інфраструктури
райдержадміністрації
Компаніївська ОТГ

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

20192021
роки

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі
та інфраструктури
райдержадміністрації
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
8
9 10
У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва

Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва

20

17.

Розширення
доступу малого і
середнього
підприємництва
до публічних
закупівель

2) забезпечення
оновлення інформації
про інвестиційні
пропозиції у розрізі
територіальних громад
області та у розрізі
галузей економіки;

20192021
роки

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі
та інфраструктури
райдержадміністрації
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

забезпечення рівного
доступу суб'єктів
підприємництва до участі
у закупівлі товарів, робіт
і послуг за кошти
державного і місцевих
бюджетів

20192021
роки

Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Кошти
місцевих
бюджетів
та
бюджетів
місцевого
самоврядування

У межах кошторису на
утримання виконавців

У межах бюджетних
призначень на
відповідний рік

Розвиток
підприємництва в
різних галузях
економіки,
створення робочих
місць, кооперація
суб'єктів
господарювання

Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва

21
1

2

18. Підвищення рівня
інформаційної
обізнаності
суб'єктів
підприємництва
та ефективне
залучення
додаткових
інформаційноконсультативних
та навчальнометодичних
ресурсів

3
4
5
6
7
8
9 10
Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва
1)забезпечення
2019Відділ
Бюджетні
У межах кошторису на
координації роботи з
2021
економічного
асигнуутримання виконавців
розвитку, торгівлі
офіційним веб-порталом
роки
вання на
та інфраструктури
Мінекономрозвитку,
утримання
райдержадміністрації
який створено з метою
виконавців
органи місцевого
задоволення потреб
самоврядування
суб'єктів малого і
середнього
підприємництва, у доступі
до якісної інформації;

2) створення на офіційному
веб-сайті рубрики
"Підприємництво", у якій
розмістити:
гіперпосилання на
офіційний веб-портал
Мінекономрозвитку;
інформацію в
орієнтованому на
суб'єктів
підприємницької
діяльності форматі;

20192021
роки

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі
та інфраструктури
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

3.
проведення серед
сільського населення,
малих і середніх
виробників
сільськогосподарської
продукції інформаційно-

20192021
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Доступ суб'єктів
підприємництва до
якісної повної
інформації з питань
здійснення
підприємницької
діяльності

Доступ суб'єктів
підприємництва до
якісної повної
інформації з питань
здійснення
підприємницької
діяльності

Створення сприятливих
умов для розвитку
підприємництва у
сільській місцевості

22
просвітницької роботи з
популяризації розвитку
сільськогосподарської
кооперації

19

4. надання підприємцям
фахових консультативних
послуг та практичної
допомоги з питань
податкового, пенсійного,
земельного законодавства
тощо, зокрема, шляхом
проведення семінарів,
засідань за круглим
столом, функціонування
інформаційних служб
"гаряча лінія", пресконференцій для
підприємців тощо
Залучення суб’єктів 1) сприяння участі суб’єктів
малого і середнього підприємницької діяльності
бізнесу до
району у всеукраїнських та
ярмаркових заходах;
виставкової
діяльності,
інших заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції,
підтримка
власного
товаровиробника
2) проведення семінарів,
зустрічей у форматі

20192020
роки

20192020
роки

20192021

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

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Забезпечення
поінформованості
підприємців, з
питань, що
регулюють
підприємницьку
діяльність

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі
та інфраструктури
райдержадміністрації
управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на
утримання виконавців

Популяризація та
підтримка власних
товаровиробників,
поліпшення бізнесклімату

Відділ
економічного

Бюджетні
асигну-

У межах кошторису на
утримання виконавців

Розвиток
економічних зв'язків

23
засідань за круглим
столом щодо зміни умов
торговельно-економічного та
інвестиційного
співробітництва, а
також у сфері просування
району, товарів та послуг
місцевих
товаровиробників на
зовнішні ринки;

роки

розвитку, торгівлі
вання на
та інфраструктури
утримання
райдержадміністрації виконавців
органи місцевого
самоврядування,

3) залучення суб'єктів
підприємництва до участі
у фестивалях,
туристичних ярмарках,
інших іміджевих заходах
з популяризації
туристичного
потенціалу району та
народних промислів;

20192021
роки

Відділ
культури,
туризму та
культурної
спадщини, освіти,
молоді та спорту,
відділ
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

4) розроблення та
публікація рекламноіміджевої продукції і
інформаційнопрезентаційних
матеріалів про район,

20192021
Роки

Відділ
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури, ,
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

суб'єктів
підприємницької
діяльності

У межах кошторису на
утримання виконавців

У межах кошторисних
призначень на
відповідний рік

Популяризація
туристичного
потенціалу району

Розвиток
економічних зв'язків
суб'єктів
підприємницької
діяльності

24
1
20.

2
Популяризація
позитивних
прикладів і
досвіду успішних
підприємців

3
1) сприяння популяризації
підприємництва серед
окремих категорій
населення (внутрішньо
переміщені особи,
звільнені у запас або
відставку, молодь, старше
покоління) шляхом
проведення семінарів,
тренінгів, ярмарків
вакансій, консультацій з
правових соціальних
питань;
2) вивчення, обмін
досвідом, участь у
заходах популяризації
підприємництва, з
питань розвитку
підприємництва
із залученням
представників малого і
середнього підприємництва
(участь у семінарах, нарадах,
конференціях, форумах,
тощо);

4

5

6

20192021
роки

центр
зайнятості,
управління
соціального
захисту населення,
відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

20192021
роки

відділ економічного Кошти не
розвитку, торгівлі та бюджетних
інфраструктури
джерел
райдержадміністрації
органи місцевого
самоврядування,

7

8

9

10

У межах кошторисних
призначень на
відповідний рік

11
Підвищення
престижу суб'єктів
малого і середнього
підприємництва,
сприяння розвитку
малого бізнесу

Підвищення
престижу суб'єктів
малого і середнього
підприємництва,
сприяння розвитку
малого бізнесу.
Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва,

25
1

2

3
3) здійснення
організаційних заходів
щодо:
відзначення "Дня
підприємця" за участі
представників малого та
середнього
підприємництва;

4
20192021
роки

5
Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

6
В межах
бюджетних
асигнування

7

8

9

10

20192021
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації
, органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців,
кошти
інших
джерел не
заборонених
чинним
законодавств
ом

У межах кошторису на
утримання виконавців

11
Підвищення
престижу суб'єктів
малого і середнього
підприємництва

Оприлюднення інформації
про стан розвитку
підприємництва в
районі;
4) сприяння проведенню
Європейського
тижня малого і середнього

21

Сприяння
соціальній
відповідальності
суб'єктів
підприємництва

1) сприяння проведенню 2019дослідження стану розвитку
2021
соціального підприємництва
роки
та підготовка, у разі
необхідності, пропозицій
щодо розроблення проектів

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Бюджетні
У межах кошторису на
асигнування
утримання виконавців
на утримання
виконавців

Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
і середнього
підприємництва

Становлення
соціального
підприємництва в якості
самостійного сектора
економіки

26
, органи місцевого
самоврядування

нормативно-правових актів
щодо підтримки соціального
підприємництва;
2 ) вжиття заходів щодо
популяризації соціальної
відповідальності суб'єктів
підприємництва, у тому
числі шляхом поширення
відповідних бізнеспрактик та реалізованих
проектів соціальної
корпоративної
відповідальності на
місцевому рівні

20192021
роки

Управління
соціального захисту
населення, відділ
економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
У межах кошторису на
асигнування утримання виконавців
на утримання
виконавців

Вирішення соціальних
проблем

27
2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

1
Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури малого та середнього підприємництва
22. Розширення
1) організаційне
2019- Відділ економічного Бюджетні
У межах бюджетних
мережі та
забезпечення та сприяння
2021 розвитку, торгівлі та асигнупризначень на
сприяння
роботі консультативнороки інфраструктури
вання на
відповідний рік
розвитку існуючої
дорадчих органів з питань
райдержадміністрації утримання
інфраструктури
розвитку і підтримки
виконавців
інші структурні
підтримки
підприємництва
підрозділи
підприємництва
( координаційних рад
райдержадміністрації
підприємців тощо);

2) оприлюднення
інформації про діючі
інституції підтримки
підприємництва;

20192021
роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі та
інфраструктури
райдержадміністрації
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

____________________________________

У межах бюджетних
призначень на відповідний
рік

Ефективне
партнерство владагромада-бізнес.
Сприяння
вирішенню
проблемних питань
суб'єктів
підприємництва.
Допомога суб'єктам
господарювання на
початковому етапі
діяльності в
подоланні
труднощів,
пов'язаних з
веденням бізнесу.
Підвищення
інформованості
суб'єктів
підприємництва
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