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ПРОГРАМА
розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі
на 2013-2015 роки

Загальні положення
Програма розвитку малого підприємництва у Маловисківському районі на 2013-2015
роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України від 22 березня 2012 року
№4618-УІ «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в
Україні», та інших нормативних актів, з урахуванням місцевих особливостей, а також
економічних і соціальних проблем району.
Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації
основних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у Програмі економічного
і соціального
розвитку району та Стратегії економічного та соціального розвитку
Маловисківського району на період до 2015 року.
Програма на 2013-2015 роки є логічним продовженням районної програми розвитку
підприємництва у Маловисківському районі на 2011-2012 роки.
Заходи Програми розроблено на основі та з урахуванням пропозицій структурних
підрозділів райдержадміністрації, та суб’єктів господарювання.
Програма визначає основні шляхи реалізації на районному рівні державної політики
розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з регіональною політикою, політикою
зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку району.
Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва району
Стан розвитку та місце малого підприємництва в економіці району
Мале підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової
економіки, підтримки внутрішнього ринку, ринку праці, а також джерелом грошових
надходжень до бюджетів усіх рівнів та засобом розв’язання соціальних проблем району.
На основі статистичної інформації здійснено аналіз розвитку малого підприємництва
району за підсумками 2011 року.
У 2011 році в районі кількість малих підприємств на 10 тис.осіб наявного населення
становила 55 одиниць, у порівнянні до 2010 року - 102,2% (по області 59 од. ).
Структура суб’єктів малого підприємництва залишилася майже незмінною, і
складається з:
фізичних осіб – підприємців - 76,5 % (1334 одиниць);
малих підприємств – 8,9 % (155 одиниць);
фермерських господарств –14,6% (255 одиниць).
Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у
загальних обсягах надходжень до бюджетів усіх рівнів склала 10%.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) у 2011 році
становив 333,0 млн. грн. Питома вага обсягів реалізованої продукції малими підприємствами
в загальнообласному обсязі - 3,7%.
За підсумками 2011 року середньорічна чисельність зайнятих працівників на малих
підприємствах району склала 1332 особи у тому числі, найманих працівників 1318.
Порівняно з 2010 роком середня чисельність зайнятих працівників збільшилась на 35,4%.
Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві складає 12 осіб.
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників склала 1378,37 грн. та зросла
на 40,1% в порівнянні до 2010 року.
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Основним джерелом грошового накопичення у підприємств є доход (виручка) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Одним із основних показників, який
характеризує економічний підсумок господарської діяльності є фінансовий результат малих
підприємств, який за 2011 рік склав 52162,4 тис. грн. прибутку (до загальної кількості 84,4%
малих підприємств спрацювали прибутково).
Значну роль на ринку товарів, робіт, послуг відіграють фізичні особи - підприємці,
яких зареєстровано 1334 одиниць.
Одним із напрямків підприємницької діяльності в сільській місцевості є фермерство.
Станом на 1 січня 2012 року в районі працювало 255 фермерських господарств, що
на 15 одиниць більше в порівнянні з 2010 роком.
В рамках реалізації районної програми розвитку малого підприємництва у
Маловисківському районі на 2011-2012 роки забезпечено:
- відстеження результативності регуляторних актів;
- підготовка кадрів для малого підприємництва;
- удосконалення процедур започаткування та впровадження підприємницької
діяльності.
В районі діє державний реєстратор. Для здійснення безперебійної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності створені відповідні організаційно-технічні умови для ведення
Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з
дати державної реєстрації передає інформацію з реєстраційної картки в режимі Он-лайн до
органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду.
Діє дозвільний
центр з видачі дозвільних документів у сфері господарської
діяльності, видача документів дозвільного характеру в якому здійснюється за принципом
організаційної єдності відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності». Паспорт дозвільного центру оновлено 27 грудня 2011 року.
Прийом громадян та суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі, прийом заяв
щодо видачі документів здійснюється щоденно в окремому приміщенні (крім суботи та
неділі). Для ефективного функціонування реєстру документів дозвільного характеру
встановлена та підключена робоча версія програмного забезпечення даного реєстру та
укладено договір з Державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» на технічне
обслуговування реєстру. Протягом 2011-2012 років послугами єдиного офісу скористалися
3351 суб’єктів господарювання, надано 369 консультацій.
Службою зайнятості у 2011-2012 роках у напрямку розвитку індивідуальної трудової
діяльності підготовлено 745 осіб, з фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування на випадок безробіття районним центром зайнятості витрачено кошти в сумі
185,0 тис. грн., з них на курсах «Підприємець – початківець» навчалося 60 чоловік
використано 17,8 тис.грн.
Проведений аналіз свідчить про те, що мале підприємництво займає вагоме місце в
економіці району, є значним наповнювачем бюджетів усіх рівнів.
Фінансова допомога на впровадження інвестиційних проектів протягом 2011-2012
років не надавалась.
Взято участь у заходах з нагоди святкування Дня підприємця. Досягнення кращих
підприємців були відзначені грамотами.
Аналіз проблем, що заважають розвитку підприємництва
•
Недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого підприємництва, що
обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, недоступністю
довгострокового кредитування, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток
виробничої сфери.
•
Недостатність державного фінансування та інвестиційної підтримки малого
підприємництва.
•
Відсутність мотивації у суб’єктів господарювання до інвестиційної та інноваційної
діяльності.
•
Брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення
маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції , що у
свою чергу негативно впливає на структуру малого підприємництва, яке тяжіє до торговопосередницької діяльності, а не до виробництва.
•
Недостатність системного та цілісного підходу до реалізації державної регуляторної
політики. Недостатній контроль за додержанням засад державної регуляторної політики
органами місцевого самоврядування. Необхідність удосконалення механізмів регуляторної
політики. Низька активність громадськості щодо участі в регуляторній діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування.
•
Низький рівень заробітної плати у малому бізнесі.
Головна мета і основні завдання Програми
Головною метою Програми є: поліпшення бізнес – клімату та забезпечення
створення умов для функціонування малого бізнесу, реалізації прав громадян на
підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя населення та добробуту громадян
району, подолання проблем безробіття, у тому числі серед соціально вразливих верств.
Основні завдання Програми:
активізація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо
створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу;
насичення місцевих товарних ринків продукцією Кіровоградських виробників;
продовження роботи з реалізації єдиної державної регуляторної політики,
удосконалення роботи
державної реєстрації, та процедури отримання документів
дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської
діяльності;
надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для
впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними напрямками розвитку;
здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціальнонезахищених верств населення;
наповнення місцевих бюджетів, створення нових робочих місць та зменшення рівня
безробіття, зниження соціальної напруги у районі.

Основні розділи Програми за напрямками підтримки
Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в районі та
виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать
покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва,
збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів
територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на
процес становлення громадянського суспільства.
Основними напрямками Програми є:
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, впровадження нових фінансових
технологій підтримки малого підприємництва, зокрема мікрокредитування, участь у
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення сектора послуг;
підтримка напрямків розвитку підприємництва у визначених сферах, насамперед,
залучення до підприємницької діяльності слабо захищених верств населення, а саме: жінок,
молоді, інвалідів.
підтримка пілотних проектів і бізнес-планів, спрямованих на впровадження
інноваційних ідей, тепло та енергозберігаючих технологій, підвищення якості
і
конкурентоспроможності продукції.
Впорядкування нормативно-правового регулювання
підприємницької діяльності
Основною метою реалізації заходів цього розділу є:
забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів
підприємницької діяльності, зменшення втручання місцевих органів влади у діяльність
суб’єктів господарювання,
удосконалення системи видачі документів дозвільно-погоджувального характеру за
принципом організаційної єдності, оптимізацію процедур державної реєстрації, спрощення
після реєстраційних процедур, удосконалення матеріально-технічного забезпечення
дозвільного центру.
Для цього буде здійснено комплекс організаційно-економічних та правових заходів,
які передбачатимуть:
планування підготовки проектів регуляторних актів та їх оприлюднення;
забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів, шляхом
підвищення ролі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади;
визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і
соціальних результатів їх впровадження.
До оцінки ефективності дії регуляторних актів активніше залучатимуться громадські
організації підприємців.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Метою заходів розділу Програми є мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих
джерел фінансування для забезпечення ефективного функціонування суб’єктів малого
підприємництва.
Безпосередня
фінансова
підтримка
суб’єктів
малого
підприємництва
здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів районного та
місцевих бюджетів на поворотній та безповоротній основі.
Планується надання фінансової підтримки малому підприємництву через обласний
Регіональний фонд підтримки підприємництва за рахунок спів фінансування з районного
бюджету.
Витрачання коштів місцевих бюджетів буде здійснюватись за пріоритетними
напрямками:

надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на конкурсній
основі;
навчання та підготовка кадрів для малого і середнього бізнесу;
фінансова допомога у проведенні фінансової експертизи, підготовки бізнес-проектів;
фінансування заходів районної програми розвитку малого підприємництва на 20132015 роки;
надання фінансової допомоги громадським об’єднанням підприємців для проведення
заходів з підтримки малого бізнесу;
часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими в банках
суб’єктами малого підприємництва.
Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
підтримки підприємництва
Передбачається активізувати діяльність із надання ресурсної підтримки за рахунок
більш широкого розповсюдження інформації щодо проведення торгів (тендерів) на
закупівлю товарів, робіт послуг з державні кошти, наявності вільних приміщень комунальної
власност, що не використовується, тощо.
Для удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва
планується:
проведення нарад, засідань за «круглими столами» із широкого кола питань розвитку
підприємництва;
підготовка та розміщення у засобах масової інформації публікацій для висвітлення
актуальних проблем і стану розвитку малого підприємництва;
подальше наповнення інформацією веб – сайту Маловисківської райдержадміністрації
та районної ради.
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва
Одним із важливих напрямків програми розвитку малого підприємництва є підготовка
та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, навчання незайнятого
населення, насамперед його соціально-вразливих категорій, удосконалення соціальнотрудових відносин. Метою розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення
кваліфікації управлінських кадрів і спеціалістів для сфери підприємництва. Для цього в
районі заплановано ряд організаційних заходів:
забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість у 2013-2015 роках;
сприяти розвитку малого бізнесу шляхом організації професійної підготовки
безробітних, які мають вищу та базову вищу освіту і виявили бажання займатися
підприємницькою діяльністю;
проведення конкурсів серед учнівської молоді, молодих економістів на кращі бізнесплани, бізнес-проекти, проведення семінарів, нарад, “круглих столів”.
Пріоритетні напрямки (пріоритетна підтримка) розвитку малого
підприємництва, пілотні програми та проекти
Метою розділу є підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб’єктів
малого підприємництва. Основними завданнями для вирішення поставленої мети є
підтримка малого підприємництва інноваційного спрямування, підвищення якості продукції,
стабільності та ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу.
Виконання завдань, визначених Програмою на 2013-2015 роки, здійснюватиметься на
основі надання на конкурсних засадах підтримки суб’єктам малого підприємництва, що
діють у пріоритетних для району напрямках, а саме:

Розвиток підприємництва у сільській місцевості
Протягом 2013-2015 років планується реалізація заходів для розвитку підприємництва
у сільській місцевості, залучення сільського населення до підприємницької діяльності,
залучення інвесторів до процесу підвищення продуктивності праці та якості продукції на
малих підприємствах сільськогосподарської галузі. Відбір проектів, яким буде надана
фінансова підтримка і забезпечений режим сприяння у реалізації, здійснюватиметься на
конкурсній основі.
Підтримка інноваційних проектів
З метою підвищення конкурентоспроможності продукції малих підприємств,
технологічної модернізації виробництва, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих
технологій, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка надаватиметься
інноваційним проектам.
Підтримка власного товаровиробника
Пріоритети фінансової підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів
виробничого спрямування.
Залучення до підприємницької діяльності слабозахищених верств населення
Залучення до підприємницької діяльності молоді
Залучення до підприємницької діяльності інвалідів
Залучення до підприємницької діяльності колишніх військовослужбовців
Пріоритетне фінансування на конкурсній основі бізнес-проектів.
Надання необхідної інформаційно-консультативної підтримки у започаткуванні та
провадженні підприємницької діяльності.
Очікувані результати виконання Програми
Завдяки реалізації заходів Програми на 2013-2015 роки буде створено сприятливі
умови для розвитку малого бізнесу, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості
населення району, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах активізації
інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів, посилення товарних ринків,
вирішення соціально-побутових проблем.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих
бюджетів за рішенням районної ради та органів місцевого самоврядування. Обсяг щорічних
асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва, визначаються у видатковій
частині районного та місцевих бюджетів окремим рядком відповідно до чинного
законодавства.
Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших
джерел, не заборонених Законом.
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:
щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів
міської, селищної та сільських рад і підприємницьких структур про стан виконання
відповідних заходів Програми, також 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;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми,
виявлення проблем та недоліків;
обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії
райдержадміністрації, сесіях районної, міської, селищної та сільських рад, засіданнях
постійних комісій рад, координаційній раді з питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації, представників громадських об’єднань підприємців;
проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід
реалізації програми до Головного управління економіки облдержадміністрації.
Організаційне супроводження виконання Програми на 2013-2015 роки здійснює
управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до Програми розвитку малого
підприємництва
у Маловисківському районі на
2013-2015 роки
Основні заходи
по реалізації Програми розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі на 2013-2015 роки
№
п/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

1

2

3

4

1

Забезпечення
умов
для
більш
широкої
участі
громадськості у формуванні
і
реалізації
державної
політики у сфері розвитку
малого підприємництва

2

Забезпечення
реалізації
державної
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності

Термін
викона
ння
5

Джерела
фінансуванн
я
6

Обсяги фінансування

7

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької
діяльності
Забезпечити роботу координаційної Управління
2013Бюджетні
У межах кошторису
ради та участь в ній суб’єктів економіки та
2015
асигнування
господарювання
розвитку
роки
на утримання
інфраструктури
виконавців
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації
Підготувати і оприлюднити плани Управління
Щороку Бюджетні
У межах кошторису
діяльності райдержадміністрації
з економіки та
до
асигнування
підготовки проектів регуляторних розвитку
15
на утримання
актів
інфраструктури
грудня
виконавців
райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації
На сайтах райдержадміністрації та Структурні
Постій
Бюджетні
У межах кошторису
районної
ради
оприлюднювати підрозділи
но
асигнування
проекти регуляторних актів, з метою райдержадміністрації,
на утримання
інтерактивного
спілкування
та виконавчий апарат
виконавців
одержання
зауважень, пропозицій районної ради,
від фізичних та юридичних осіб
розробники
регуляторних актів

1
3

2
3
4
Забезпечення відповідного Забезпечити
участь
державного Райдержадміністрація
рівня кваліфікації державних реєстратора у проходженні курсів
реєстраторів
підвищення кваліфікації

5
20132015
роки

4

Удосконалення
системи Забезпечити роботу центру з видачі
видачі документів дозвільно- документів дозвільного характеру за
погоджувального характеру принципом організаційної єдності
за принципом організаційної відповідно до Закону України „Про
єдності
дозвільну
систему
у
сфері
господарської діяльності”:

20132015
роки

- програмне забезпечення;

20132015
роки

Районний
бюджет

2013 - 5,0 тис.грн.
2014 - 5,0 тис.грн.
2015 - 5,0 тис.грн.

- матеріально – технічне
забезпечення;

20132015
роки

Районний
бюджет

2013 - 10,0 тис.грн.
2014 - 10,0 тис.грн.
2015 - 10,0 тис.грн.

20132015
та роки

роботи Управління
економіки
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
Удосконалення нормативно- Ініціювати перед органами державної Структурні
2013правового
регулювання влади прийняття нових нормативно- підрозділи
2015
підприємницької діяльності
правових актів щодо спрощення райдержадміністрації, роки
чинного законодавства, яке регулює територіальні органи
підприємницьку діяльність
міністерств і відомств
України в районі,
громадські
об’єднання
підприємців
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Здійснювати
моніторинг
дозвільного центру району

5

Державний
адміністратор,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
місцеві дозвільні
органи

6
7
Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців
Власні кошти У межах кошторису
виконавців

Власні кошти У межах кошторису
виконавців

Власні кошти У межах кошторису
виконавців

1
1

2
3
Формування банку даних Забезпечувати оновлення інформації
інвестиційних проектів та про інвестиційні проекти і пропозиції
пропозицій
для подальшого опрацювання
та
розповсюдження серед ділових кіл у
мережі Інтернет

Участь у організації проведення
презентацій інвестиційних бізнес
проектів для суб’єктів малого
підприємництва

2

Удосконалення фінансовокредитної
підтримки
за
рахунок
часткового
відшкодування відсоткових
ставок за кредитами

Забезпечення здійснення фінансовокредитної підтримки за рахунок
часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами
залученими в банках суб’єктами
малого підприємництва

4
Управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчий апарат
районної ради,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата
Управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
регіональний фонд
підтримки
підприємництва в
області
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування,
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва в
області

5
20132015
роки

6
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців,
районний
бюджет

7
У межах кошторису
2013- 5,0 тис.грн.
2014- 5,0 тис.грн.
2015 -5,0 тис.грн.

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Кошти
місцевих
бюджетів

-

1
3

4

5

2
Фінансування пріоритетних
сфер розвитку
підприємництва

Постійне оновлення
інформаційної бази про
форми фінансової підтримки
фінансовими структурами
представників бізнесу

3
Надавати фінансову допомогу
суб’єктам підприємницької
діяльності для впровадження
інвестиційних бізнес-проектів за
пріоритетними напрямками розвитку
(на конкурсній основі)

4
Управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області,
районна, міська,
селищна, сільські ради

5
20132015
роки

6
Кошти
місцевих
бюджетів,
районний
бюджет

7
Відповідно до
призначень
2013- 10,0 тис.грн.
2014- 10,0 тис.грн.
2015 -10,0 тис.грн.

Надавати
фінансову
допомогу
сільгоспвиробникам, застосовуючи
механізм часткової компенсаційної
плати за користування кредитами
банківських установ на конкурсній
основі
Розміщувати в доступних
інформаційних джерелах інформацію
про форми фінансової підтримки
малого та середнього бізнесу

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

20132015
роки

Кошти
Державного
бюджету

Відповідно до
призначень

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Кошти
У межах кошторису
фонду
загально
обов’язковог
о державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

Управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області,
районна, міська,
селищна, сільські ради
Розвиток самозайнятості та Забезпечити розвиток самозайнятості Районний центр
підприємницької діяльності
та підприємницької ініціативи серед зайнятості,
безробітних шляхом їх реєстрації, як райдержадміністрація
суб’єктів підприємницької діяльності
через надання фінансової допомоги
для започаткування власної справи
шляхом
виплати
одноразової
допомоги по безробіттю

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування
інфраструктури підтримки підприємництва

1
1

2
3
Інформаційна
підтримка
малого бізнесу:
Надавати методично-консультаційну
з юридичних питань
допомогу суб’єктам господарювання
з питань ведення підприємницької
діяльності, оподаткування та шляхів
врегулювання спірних питань

з питань законодавства
про підприємницьку
діяльність

з питань земельного
законодавства

з питань пенсійного
законодавства в діяльності
малого підприємництва

4

5

6

7

Районне управління
юстиції,
Маловисківська МДПІ
Кіровоградської
області ДПС,
Пенсійний фонд,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата
Систематично проводити семінари,
Райдержадміністрація,
інформаційно-консультативні наради Маловисківська МДПІ
з питань державної реєстрації,
Кіровоградської
оподаткування, ліцензування
області ДПС, відділ
систематичної звітності,
статистики, районний
ціноутворення та інше. Своєчасно
центр зайнятості,
інформувати суб’єкти
Кіровоградська
підприємницької діяльності про зміни регіональна торговов чинному законодавстві України
промислова палата
Організувати проведення „гарячої
Відділ Держкомзему у
лінії” на тему: „Коментуємо
Маловисківському
Земельний кодекс України та інші
районі,
законодавчі акти з питань
Кіровоградська
регулювання земельних відносин”
регіональна торговопромислова палата

20132015
роки

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців,
районний
бюджет

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

Підготувати до випуску серію статей Відділ Держкомзему у
щодо приватизації, купівлі, продажу Маловисківському
землі
районі,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата

20132015
роки

Власні кошти У межах кошторису
виконавців

Управління
2013Пенсійного фонду в 2015
Маловисківському
роки
районі

Власні кошти У межах кошторису
виконавця

Забезпечити розміщення нормативноправових актів, методичних
рекомендацій та роз’яснень на сайті
Пенсійного фонду в районі

У межах кошторису
2013- 5,0 тис.грн.
2014- 5,0 тис.грн.
2015 -5,0 тис.грн.

1

2

3

4

5

2
з питань захисту прав
споживачів

3
4
Надавати консультації щодо вимог Управління економіки
законодавства про захист прав та розвитку
споживачів
інфраструктури
райдержадміністрації,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата
Спрощення
доступу
до Продовжити ведення банку даних
Районна, міська,
ресурсної бази району
обладнання та приміщень
селищна, сільські
комунальної власності, що не
ради, управління
використовуються, та надавати
економіки та розвитку
інформацію про них малим
інфраструктури
підприємствам
райдержадміністрації
Інформаційна підтримка
Забезпечити інформування суб’єктів Райдержадміністрація,
малого бізнесу у сфері
малого бізнесу про можливості районна рада,
інвестиційної діяльності
залучення міжнародної технічної Кіровоградська
допомоги
регіональна торгово промислова палата
Популяризація позитивних
Організувати проведення Дня
Райдержадміністрація,
прикладів і досвіду
підприємця в районі
районна рада
успішних підприємців з
метою підвищення іміджу
бізнесу
Стимулювання
розвитку Забезпечити надання в оренду малим Органи місцевого
пріоритетних галузей
підприємствам вільних приміщень
самоврядування
державної та комунальної власності
району з запровадженням системи
пільг при стягненні орендної плати з
підприємців, які займаються
пріоритетними видами діяльності

5
20132015
роки

6
7
Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

20132015
роки

Кошти
районного
бюджету

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

2013 - 5,0 тис.грн.
2014- 5,0 тис.грн.
2015 - 5,0 тис.грн.

1
6

2
3
Залучення суб’єктів малого Сприяти участі у регіональних,
бізнесу
до
виставкової міжрегіональних та міжнародних
діяльності, інших заходів, виставках-ярмарках та інших заходах
спрямованих на просування
їх продукції на ринки

5
20132015
роки

6
Кошти
організаторів
виставкових
заходів та їх
учасників,
районний
бюджет

7

Використання місцевої
сировинної бази
підприємствами малого
бізнесу

20132015
роки

Власні кошти У межах кошторису
підприємств

8

Кооперація суб’єктів
господарювання

20132015
роки

9

Забезпечення доступу
підприємствам малого
бізнесу до бюджетних
фінансових ресурсів

4
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
управління економіки
та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата
Розширити мережу закупівельних Райспоживспілка,
пунктів для приймання від населення переробні
продукції сільського господарства
підприємства усіх
форм власності,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Сприяти створенню
Управління
сільськогосподарських
агропромислового
обслуговуючих кооперативів та
розвитку
заготівельних пунктів
райдержадміністрації
Залучати суб’єкти малого
Головні
підприємництва до участі у торгах
розпорядники коштів
(тендерах) на закупівлю товарів,
районного бюджету
робіт і послуг за кошти державного і
місцевих бюджетів

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців
Кошти
У межах кошторису
розпорядників бюджетних ресурсів

10

Висвітлення засобами
масової інформації проблем
розвитку підприємництва та
реалізації державної
регуляторної політики

Забезпечити висвітлення проблем і
стану розвитку малого
підприємництва в місцевих засобах
масової інформації шляхом
запровадження рубрик

20132015
роки

Редакція районної
газети
„Маловисківські
вісті”, управління
економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

20132015
роки

7
У межах кошторису
2013- 5,0 тис.грн.
2014- 5,0 тис.грн.
2015 -5,0 тис.грн.

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

1

2

3
4
5
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва

6

7

1

Здійснення
професійної Забезпечити участь підприємців
підготовки, перепідготовки району в Програмі перепідготовки
та підвищення кваліфікації управлінських кадрів
суб’єктів підприємницької
діяльності

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

2

Надання суб’єктам
підприємницької діяльності
консультаційної допомоги з
розробки бізнес - планів

На замовлення підприємців –
початківців надавати консультації
при розробці бізнес – проектів для
отримання фінансової допомоги
через Регіональний фонд підтримки
підприємництва в області

20132015
роки

Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

3

Підвищення
конкуренто
спроможності безробітних
на регіональних ринках
праці, зниження величини
дисбалансу
попиту
і
пропозиції робочої сили

Забезпечити професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення
кваліфікації безробітних за
професіями, які дають змогу
займатись підприємницькою
діяльністю

Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області,
Кіровоградська
регіональна торгово
промислова палата
Районний центр
зайнятості

20132015
роки

Кошти
Фонду
загально
обов’язковог
о державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

У межах кошторису

1
4

1

2

2
Здійснення професійної
орієнтації незайнятого
населення на самозайнятість, організація
навчання основам
підприємницької діяльності

3
4
Забезпечити
функціонування Районний центр
цільових курсів за програмою зайнятості
„Підприємець - початківець ”.
Проводити для безробітних громадян
інформаційні
та
консультативні
семінари з питань власної справи

4. Інноваційні проекти та
пілотні програми
Розвиток підприємництва у Пріоритетне фінансування на
Райдержадміністрація
сільській місцевості
конкурсній основі бізнес-проектів
, районна рада,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області,
суб’єкти
господарювання
Підтримка інноваційних
Часткове відшкодування відсоткових Райдержадміністрація
проектів
ставок за кредитами залученими в
, органи місцевого
банках суб’єктами малого
самоврядування
підприємництва

3

Підтримка власного
товаровиробника

4

Підтримка
проектів

Запровадити в районі заходи щодо
підтримки місцевих
товаровиробників під логотипом
„Купуй Кіровоградське”

інноваційних Фінансування бізнес-проектів на
конкурсній основі

5
20132015
роки

6
7
Кошти
У межах кошторису
Фонду
загально
обов’язковог
о державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

20132015
роки

За рахунок
Районний бюджет
усіх джерел
2013- 10,0 тис.грн.
фінансування 2014- 10,0 тис. грн.
2015 -10,0 тис.грн.

20132015
роки

Кошти
місцевих
бюджетів,
районний
бюджет
Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
Управління
економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

20132015
роки

Райдержадміністрація
, районна рада,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області

20132015
роки

У межах кошторису
2013- 5,0 тис.грн.
2014- 5,0 тис.грн.
2015 -5,0 тис.грн.
У межах кошторису

За рахунок
2013- 10,0 тис.грн.
усіх джерел
2014- 10,0 тис. грн..
фінансування 2015 -10,0 тис.грн.

1
5

2
3
Розвиток підприємницької Продовжити роботу щодо залучення
діяльності у сфері туризму
незайнятого сільського населення до
підприємницької діяльності у сфері
сільського зеленого туризму

5
20132015
роки

6
7
Бюджетні
У межах кошторису
асигнування
на утримання
виконавців

6

Залучення до
підприємницької діяльності
молоді

4
Відділ культури і
туризму райдержадміністрації, органи
місцевого
самоврядування
Провести акцію „Молодіжні трудові Відділ у справах сім’ї,
загони”
молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

червень
серпень
2013,
2014,
2015
років

Кошти
У межах кошторису
державного
та місцевого
бюджетів

Проводити
регіональний
етап
Всеукраїнського конкурсу бізнеспланів підприємницької діяльності
молоді

1
квартал
2013,
2014,
2015
років

Кошти
У межах кошторису
державного
та обласного
бюджетів

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

Додаток 2
до Програми розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі на 2013-2015 роки

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі на 2013-2015 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання програми
І

ІІ

ІІІ

2013 рік
2
70,0

2014 рік
3
70,0

2015 рік
4
70,0

20__- 20__ рр.
5
-

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

70,0

70,0

70,0

-

-

210,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис. грн.
у тому числі:
державний бюджет

міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

20__- 20__ рр.
6
-

Усього витрат на
виконання
програми
7
210,0

Додаток 3
до Програми розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі на 2013-2015 роки
ПАСПОРТ
Програми розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі на 2013 – 2015 роки
1.

2.
3.

Програма затверджена:
рішенням районної ради від 9 листопада
2012 року №194
Ініціатор розроблення Програми
Дата, номер і назва розпорядження
голови райдержадміністрації про
розроблення Програми

4.

Розробник Програми

5.
6.

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець Програми

7.

Учасники Програми

8.

Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

8.1.
9.

10.

11.

Районна державна адміністрація
Розпорядження голови районної
державної адміністрації від 11
жовтня 2012 року №864-р «Про
розробку проекту
програми розвитку малого
підприємництва у
Маловисківському районі
на 2013-2015 роки»
Управління економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
Управління економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації, структурні
підрозділи райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації
2013 – 2015 роки
Обласний, районний, міський,
селищний, сільські бюджети
210 ,0 тис. грн.

210 ,0 тис. грн.
Держаний, обласний, місцеві
бюджети, інші джерела
фінансування

