МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30 липня 2013 року

№ 257

м.Мала Виска

Про внесення змін до Програми
розвитку малого підприємництва
у Маловисківському районі
на 2013 – 2015 роки
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
розглянувши зміни до Програми розвитку малого підприємництва у Маловисківському
районі на 2013 – 2015 роки, внесені на розгляд районною державною адміністрацією,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Програми розвитку малого підприємництва у Маловисківському
районі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 9 листопада 2012 року
№194, виклавши додаток 1 «Основні заходи по реалізації Програми розвитку малого
підприємництва у Маловисківському районі на 2013-2015 роки» та додаток 2 «Ресурсне
забезпечення Програми розвитку малого підприємництва у Маловисківському районі на
2013-2015 роки» у новій редакції, (додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради

С.Сосновська

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

Термін
виконан
ня
5

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

Джерела
фінансування

Обсяги фінансування

6

7

1.

1

2

3

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

Забезпечення відповідного рівня
кваліфікації
державних
реєстраторів

Забезпечити участь державного реєстратора
у
проходженні
курсів
підвищення
кваліфікації

Районне
юстиції

управління

20132015 роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

1
4

2
Удосконалення системи видачі
документів
дозвільнопогоджувального характеру за
принципом організаційної єдності

3
Забезпечити роботу центру з видачі
документів дозвільного характеру за
принципом
організаційної
єдності
відповідно
до Закону України „Про
дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”:

5
20132015
роки

6
Власні кошти
виконавців

7
У межах кошторису

- 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
роки

Власні кошти
виконавців

У межах кошторису

2013 рік

Районний
бюджет

2013 – 15,0 тис.грн.

2013 рік

Державний
бюджет
Районний
бюджет
Інші джерела

2013 рік – 100,0 тис.грн.

Здійснювати моніторинг роботи дозвільного
центру району
5

Організація створення Центру Забезпечити
роботу
Центру
надання
надання адміністративних послуг
адміністративних послуг відповідно
до
Закону України «Про адміністративні
послуги»:
- виготовлення проектно –кошторисної
документації на реконструкцію приміщення,
проходження державної експертизи;
- капітальний ремонт приміщення;

4
Державний адміністратор,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
місцеві дозвільні органи

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації

2013 рік – 300,0 тис.грн.
2013 рік – 100,0 тис.грн.

- програмне забезпечення;

2013 рік

Районний
бюджет

2013 рік – 20,0 тис.грн.

- матеріально – технічне забезпечення

2013 рік

Державний
бюджет
Районний
бюджет

2013 рік – 100,0 тис.грн.
2013 рік – 100,0 тис.грн.

1
6

2
Удосконалення
нормативноправового
регулювання
підприємницької діяльності

3
Ініціювати перед органами державної влади
прийняття нових нормативно-правових актів
щодо спрощення чинного законодавства, яке
регулює підприємницьку діяльність

2.
1

Формування
інвестиційних
пропозицій

банку
даних
проектів
та

4
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні
органи
міністерств і відомств
України
в
районі,
громадські
об’єднання
підприємців

5
20132015 роки

6
Власні кошти
виконавців

7
У межах кошторису

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Забезпечувати оновлення інформації про
інвестиційні проекти і пропозиції для
подальшого
опрацювання
та
розповсюдження серед ділових кіл у мережі
Інтернет

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної
ради,
Кіровоградська регіональна
торгово- промислова палата

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців,
районний
бюджет

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

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

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в
області
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в
області
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в
області, районна, міська,
селищна, сільські ради

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

20132015
роки

Кошти
місцевих
бюджетів

20132015
роки

Кошти місцевих
бюджетів,
районний
бюджет

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

Управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

20132015
роки

Кошти
Державного
бюджету

Відповідно до призначень

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

3

Фінансування пріоритетних сфер
розвитку підприємництва

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

Надавати
фінансову
допомогу
сільгоспвиробникам, застосовуючи механізм
часткової компенсаційної
плати за
користування кредитами банківських установ
на конкурсній основі

-

1
4

5

2
Постійне оновлення інформаційної
бази про форми фінансової
підтримки фінансовими
структурами представників бізнесу

3
Розміщувати в доступних інформаційних
джерелах інформацію про форми фінансової
підтримки малого та середнього бізнесу

Розвиток
самозайнятості
підприємницької діяльності

Забезпечити розвиток самозайнятості та
підприємницької
ініціативи
серед
безробітних шляхом їх реєстрації, як
суб’єктів підприємницької діяльності через
надання
фінансової
допомоги
для
започаткування власної справи шляхом
виплати одноразової допомоги
по
безробіттю

та

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

5
20132015
роки

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
У межах кошторису

20132015
роки

Кошти фонду
загально
обов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

У межах кошторису

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців,
районний
бюджет

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

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування
інфраструктури підтримки підприємництва
1

Інформаційна підтримка малого
бізнесу:
з юридичних питань

з питань законодавства про
підприємницьку діяльність

Надавати
методично-консультаційну
допомогу суб’єктам господарювання з
питань ведення підприємницької діяльності,
оподаткування та шляхів врегулювання
спірних питань

Систематично проводити семінари,
інформаційно-консультативні наради з
питань державної реєстрації, оподаткування,
ліцензування систематичної звітності,
ціноутворення та інше. Своєчасно
інформувати суб’єкти підприємницької
діяльності про зміни в чинному
законодавстві України

Районне управління
юстиції, Маловисківська
ОДПІ головного
управління Міндоходів у
Кіровоградській області,
управління Пенсійного
фонду в Маловисківському
районі, Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата
Райдержадміністрація,
Маловисківська ОДПІ
головного управління
Міндоходів у
Кіровоградській області,
районний відділ
статистики, районний
центр зайнятості,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата

1

5
20132015
роки

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
У межах кошторису

Відділ Держземагентства у
Маловисківському районі,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата

20132015
роки

Власні кошти
виконавців

У межах кошторису

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

Управління
Пенсійного
фонду в Маловисківському
районі

20132015
роки

Власні кошти
виконавця

У межах кошторису

з питань захисту прав
споживачів

Надавати
консультації
щодо
вимог
законодавства про захист прав споживачів

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

2

Спрощення доступу до ресурсної
бази району

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

3

Інформаційна підтримка малого
бізнесу у сфері інвестиційної
діяльності

Продовжити ведення банку даних
обладнання та приміщень комунальної
власності, що не використовуються, та
надавати інформацію про них малим
підприємствам
Забезпечити інформування суб’єктів малого
бізнесу
про
можливості
залучення
міжнародної технічної допомоги

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

4

Популяризація позитивних
прикладів і досвіду успішних
підприємців з метою підвищення
іміджу бізнесу
Стимулювання
розвитку
пріоритетних галузей

Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата
Районна, міська, селищна,
сільські ради, управління
економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації
Райдержадміністрація,
районна рада,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата
Райдержадміністрація,
районна рада

20132015
роки

Кошти
районного
бюджету

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

Органи місцевого
самоврядування

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

5

2
з питань земельного
законодавства

3
Організувати проведення „гарячої лінії” на
тему: „Коментуємо Земельний кодекс
України та інші законодавчі акти з питань
регулювання земельних відносин”

4
Відділ Держземагентства у
Маловисківському районі,
Кіровоградська
регіональна
торговопромислова палата

Підготувати до випуску серію статей щодо
приватизації, купівлі, продажу землі

з питань пенсійного
законодавства в діяльності
малого підприємництва

Організувати проведення Дня підприємця в
районі
Забезпечити надання в оренду малим
підприємствам вільних приміщень державної
та комунальної власності району з
запровадженням системи пільг при стягненні
орендної плати з підприємців, які займаються
пріоритетними видами діяльності

1

2
Залучення
суб’єктів
малого
бізнесу до виставкової діяльності,
інших заходів, спрямованих на
просування їх продукції на ринки

3
Сприяти
участі
у
регіональних,
міжрегіональних та міжнародних виставкахярмарках та інших заходах

7

Використання місцевої сировинної
бази підприємствами малого
бізнесу

Розширити мережу закупівельних пунктів
для приймання від населення продукції
сільського господарства

8

Кооперація суб’єктів
господарювання

Сприяти створенню сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів та
заготівельних пунктів

9

Забезпечення доступу
підприємствам малого бізнесу до
бюджетних фінансових ресурсів

Залучати суб’єкти малого підприємництва до
участі у торгах (тендерах) на закупівлю
товарів, робіт і послуг за кошти державного і
місцевих бюджетів

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

6

4
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
Кіровоградська
регіональна торговопромислова палата
Райспоживспілка,
переробні підприємства
усіх форм власності,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Головні
розпорядники
коштів районного бюджету

5
20132015
роки

6
Кошти
організаторів
виставкових
заходів та їх
учасників,
районний
бюджет

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

20132015
роки

Власні кошти
підприємств

У межах кошторису

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців
Кошти
розпорядни-ків
бюджет-них
ресурсів

У межах кошторису

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

20132015
роки

Редакція районної газети
2013„Маловисківські вісті”,
2015
роки
управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва

У межах кошторису

1

2
Здійснення
професійної
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації суб’єктів
підприємницької діяльності

3
Забезпечити участь підприємців району в
Програмі перепідготовки управлінських
кадрів

4
Управління економіки та
розвитку інфраструктури
райдержадміністрації,
Кіровоградська
регіональна торгово промислова палата

5
20132015 роки

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
У межах кошторису

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
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису

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

У межах кошторису

4

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

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

Районний центр
зайнятості

20132015 роки

Кошти Фонду
загально
обов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
Кошти Фонду
загально
обов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

За рахунок усіх
джерел
фінансування

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

1

1

Розвиток
підприємництва
сільській місцевості

у

4. Інноваційні проекти та
пілотні програми

Пріоритетне фінансування на конкурсній
основі бізнес-проектів

Райдержадміністрація,
районна рада,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області,
суб’єкти господарювання

20132015
роки

У межах кошторису

1

2
Підтримка інноваційних проектів

3
Часткове відшкодування відсоткових ставок
за кредитами залученими в банках
суб’єктами малого підприємництва

4
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування

5
20132015 роки

3

Підтримка власного
товаровиробника

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

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

20132015 роки

4

Підтримка інноваційних проектів

Фінансування бізнес-проектів на конкурсній
основі

5

Розвиток
підприємницької
діяльності у сфері туризму

6

Залучення до підприємницької
діяльності молоді

Продовжити
роботу
щодо
залучення
незайнятого
сільського
населення
до
підприємницької
діяльності
у
сфері
сільського зеленого туризму
Провести акцію „Молодіжні трудові загони”

Райдержадміністрація,
районна рада,
Регіональний фонд
підтримки підприємництва в області
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Відділ соціального
захисту сім’ї управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Відділ
соціального
захисту сім’ї управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

1 квартал
2013,
2014,
2015
років

2

Проводити
регіональний
етап
Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності молоді

6
Кошти
місцевих
бюджетів,
районний
бюджет
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

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

20132015
роки

За рахунок усіх
джерел
фінансування

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

20132015
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців
Кошти
державного та
місцевого
бюджетів

У межах кошторису

Кошти
державного
обласного
бюджетів

У межах кошторису

червеньсерпень
2013,
2014,
2015
років

та

У межах кошторису

У межах кошторису

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
805,0

2014 рік
3
70,0

2015 рік
4
70,0

20__- 20__ рр.
5
-

200,0

-

-

-

-

200,0

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

505,0

70,0

70,0

-

-

645,0

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

-

-

100,0

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
945,0

