Інформація про стан виконання заходів
програми розвитку малого підприємництва
у Вільшанському районі на 2019-2021 роки
за I квартал 2019 року
Вільшанський район
№
з/п
1.

2.

Зміст завдання

Конкретні заходи, що вжитті для виконання
Результат виконання завдання
завдання
Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва
Реалізація державної
З метою впорядкування нормативноДетальний аналіз стану дотримання вимог Закону
регуляторної політики у сфері
правового регулювання підприємницької
забезпечується відповідно до завдань визначених
підприємницької діяльності
діяльності забезпечується на постійній основі
розпорядженням голови Кіровоградської обласної
координація роботи органів місцевого
державної адміністрації від 11 квітня 2018 року
самоврядування щодо дотримання ними вимог № 209-р «Про забезпечення реалізації державної
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики в області».
регуляторної політики у сфері господарської
На виконання розпорядження щокварталу на
діяльності» (далі – Закон).
адресу департамента економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації надається відповідна
інформація.
Забезпечення прозорості,
Органами місцевого самоврядування
передбачуваності, ефективності
забезпечується планування, оприлюднення та
державної регуляторної політики розробка проектів регуляторних актів – рішень
селищної, сільських рад з дотриманням
термінів та вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» та Методики
проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2014 року № 308 (із
змінами, внесеними постановою кабінету
Міністрів України від 16 грудня 2015 року №
1151).

3.

4.

Публічність та безпосередній
вплив громадськості під час
прийняття регуляторних актів

Вдосконалення процесу надання
адміністративно-дозвільних
процедур, спрямованого на
максимальне зменшення
фінансових і часових витрат
підприємців

На офіційному веб-сайті
райдержадміністрації у рубриці «Регуляторна
політика та підприємництво» оприлюднено
план діяльності райдержадміністрації з
підготовки проектів регуляторних актів на
2019 рік та план-графік проведення заходів з
відстеження результативності дії прийнятих
регуляторних актів – розпоряджень голови
районної державної адміністрації на 2019 рік.
Розробниками нормативних актів
забезпечується дотримання вимог статті 9
Закону «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».

Протягом січня-березня 2019 року регуляторні
акти – розпорядження голови райдержадміністрації
не приймалися.

На офіційному веб-сайті
райдержадміністрації функціонує рубрика
«Регуляторна політика», на якій постійно
оновлюється інформація щодо здійснення
державної регуляторної політики районною
державною адміністрацією.

Станом на 01 січня 2019 року діє регуляторний акт
– розпорядження голови райдержадміністрації від 05
червня 2018 року № 108-р, зареєстрованого в
головному управлінні юстиції 13 червня 2018 року
за № 14/1748, яким затверджено умови організації та
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі
Вільшанського району.

На виконання обласного плану заходів
від 14 липня 2017 року щодо запровадження
надання адміністративних послуг та інших
публічних послуг (крім пріоритетних) в
електронній формі та інтеграції їх до Єдиного
порталу було опрацьовано перелік
адміністративних послуг, які надаються
структурними підрозділами
райдержадміністрації (суб’єктами надання

З метою одержання зауважень і пропозицій від
мешканців територіальної громади органи місцевого
самоврядування забезпечують оприлюднення
проектів регуляторних актів – рішень селищної,
сільських рад у спосіб передбачений статтею 13
Закону, а саме на інформаційних стендах
відповідних рад.

адміністративних послуг), визначено перелік
адміністративних послуг запровадження
надання яких можливо в електронному
вигляді. Пропозиції подаються щокварталу на
адресу департамента економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації.

5.

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

6.

Забезпечення державноприватного діалогу стосовно
розвитку малого і середнього
підприємництва

Для забезпечення дотримання правових та
організаційних засад отримання суб'єктами
підприємницької діяльності адміністративних
послуг забезпечено ефективне функціонування
центру надання адміністративних послуг (далі
– ЦНАП).
З метою забезпечення вільного доступу
суб’єктів звернень до інформації щодо
організації процедури отримання певної
адміністративної послуги на офіційному вебсайті райдержадміністрації функціонує
рубрика «Адміністративні послуги»
На засіданні Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва 27 лютого 2019 року
розглянуто питання за порядком денним:
1. Про вимоги до закладів торгівлі з питань
протипожежної безпеки, санітарного
законодавства та захисту прав споживачів.
2. Про легалізацію трудових відносин
відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Про можливість отримання фінансової
допомоги на реалізацію інвестиційних бізнеспроектів через Регіональний фонд підтримки
підприємництва в області
4. Про розгляд можливості реалізації бізнеспроектів в напрямку сфери послуг з
побутового обслуговування населення у
сільській місцевості та розвитку пересувної
торгівлі товарами першої необхідності.

Протягом січня-березня 2019 року через ЦНАП
надано 1650 адміністративних послуг.

У засіданні взяли участь керівництво районної
державної адміністрації, члени координаційної ради,
голова місцевої спілки підприємців з питань торгівлі
та фізичні особи-підприємці (16 осіб).

7.

8.

9.

Обговорено проблемні питання, що виникають
в процесі роботи.
(протокол засідання від 04.03.2019 року
№ 01-06/15/3).
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва
Стимулювання розвитку
Станом на 10 квітня 2019 року в районному
Звернення від суб’єктів господарювання до
підприємницької діяльності
бюджеті кошти на підтримку підприємництва
райдержадміністрації щодо отримання фінансової
шляхом надання фінансовоне передбачено, у зв’язку з обмеженими
допомоги для впровадження інвестиційних бізнескредитної підтримки суб’єктам
фінансовими можливостями районного
проектів за пріоритетними напрямками розвитку, не
підприємництва
бюджету. При наявності претендента
надходили.
вживатимуться всі можливі заходи щодо
виділення та надання фінансової підтримки.
Залучення до підприємницької
Упродовж I кварталу 2019 року Вільшанською
діяльності жителів сільської
районною філією Кіровоградського обласного
місцевості, молоді, внутрішньо
центру зайнятості працевлаштовано 39 осіб з
переміщених осіб, учасників
категорії, що мають додаткові гарантії у сприянні
АТО та людей з обмеженими
працевлаштування.
фізичними можливостями
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок
безробіття створено 1 нове робоче місце шляхом
одноразової виплати допомоги на створення
підприємницької діяльності.
Здійснення підготовки та
Безробітні проходили перепідготовку та
Направлено на професійне навчання 152 особи, з
перепідготовки кадрів для малого підвищували кваліфікацію в навчальних
числа зареєстрованих безробітних, за замовленнями
і середнього бізнесу за рахунок
закладах або шляхом стажування
роботодавців, отже під гарантоване
підвищення фахового рівня
безпосередньо на робочих місцях у
працевлаштування.
суб’єктів підприємницької
роботодавців.
Загалом, профорієнтаційними заходами охоплено
діяльності та незайнятого
З метою розвитку інфраструктури аграрного 1074 осіб, у тому числі:
населення
ринку, відродження сфери послуг та торгівлі
487 осіб з числа безробітних,
на селі проводиться професійна підготовка
587 осіб з числа учнівської молоді,
безробітних з сільської місцевості за
та інших категорій населення, яких
професіями, які користуються попитом на селі проінформовано щодо можливостей служби
та сприяють самозайнятості.
зайнятості у сприянні започаткуванню власної
справи, участі в громадських та інших тимчасових
роботах, проходження професійної підготовки та
перепідготовки.

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

З метою забезпечення інформування
зацікавлених щодо можливості участі у
проектах (програмах) міжнародної технічної
допомоги на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації в розділі «Економіка»
функціонує рубрика «Міжнародна технічна
допомога» (посилання на офіційний веб-сайт
департамента економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації).

11. Підвищення
конкурентоспроможності
місцевих товаровиробників,
створення умов для
інвестиційно-інноваційної
активності

Вільшанською філією компенсація фактичних
витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування роботодавцям не проводилась.
Структурними підрозділами райдержадміністрації,
селищною та сільськими радами проектні
пропозиції для залучення коштів міжнародних
фінансових організацій на соціально-економічний
розвиток району не розроблялися.
До районної державної адміністрації від
юридичних або фізичних осіб звернення щодо
залучення коштів МТД та міжнародних фінансових
організацій, на реалізацію проектів, не надходили.
Станом на 10 квітня 2019 року громадські
організації та інші установи району не беруть участь
у проектах міжнародної технічної допомоги.
На територій району підприємствтоваровиробників немає, відповідно і комерційних
пропозицій, які можна оприлюднити на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації з метою розширення
ринків збуту, популяризації потенціалу району,
немає.

З метою пошуку потенційного інвестора на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації в
розділі «Інвестиційна діяльність» розміщено
інвестиційну карту корисних копалин району,
перелік земельних ділянок та інвестиційних
проектів, що пропонуються для реалізації на
території району.
Районна державна адміністрація, у межах
чинного законодавства України, готова до
співпраці та наданню всебічної допомоги
суб’єктам господарювання, які мають на меті
здійснювати господарську діяльність на

Так, у 2019 році ТОВ "САНЛАЙТЕНЕРГО" має
наміри щодо будівництва на території
Сухоташлицької сільської ради сонячної
електростанції, потужністю 13,5 мВт.

12. Розширення доступу малого і
середнього підприємництва до
публічних закупівель
13. Підвищення рівня інформаційної
обізнаності суб’єктів
підприємництва та ефективне
залучення додаткових
інформаційно-консультативних
та навчально-методичних
ресурсів

території району.
-

Земельні ділянки «GREENFIELD» (більше 5
га.) та об’єкти нерухомості «BROWNFIELD»,
які пропонуються під реалізацію
інвестиційних проектів у районі увійшли в
«Центрально-український інвестиційний
портал», банер якого розміщено на офіційному
веб-саті райдержадміністрації.
На офіційному веб-сайті
райдержадміністрації функціонує рубрика
«Підприємництво», у якій розміщено
посилання на офіційну сторінку департамента
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, в якій оприлюднена
інформація орієнтована на суб’єктів
підприємницької діяльності.
Управлінням агропромислового розвитку
райдержадміністрації постійно проводиться
робота з надання методичної та організаційної
допомоги по створенню
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.

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

Суб’єкти підприємництва району володіють
інформацією щодо функціонування системи
електронних закупівель «ProZorro».
На території району підприємствтоваровиробників немає.

Підприємствам району доводилась
інформація щодо тематики та можливості
участі в обласних, національних та
міжнародних виставках.

Станом на 10 квітня 2019 року на території району
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
немає.

На території району власного
конкурентоспроможного виробника немає. Суб’єкти
аграрного сектору економіки району мають
сировинну спеціалізацію і як наслідок асортименту
продукції який можна представити на виставковоярмаркових заходах немає.
До участі у Міжнародній агропромисловій

15. Популяризація позитивних
прикладів і досвіду успішних
підприємців

Забезпечується презентація потенціалу
району у рамках Міжнародної
агропромислової виставки «AGROEXPO», яка
щороку проходить у м. Кропивницький.

виставці «AGROEXPO залучаються суб’єкти малого
підприємництва району, зокрема майстри
ужиткового та образотворчого мистецтва з метою
популяризації народного мистецтва регіону.

Вільшанською районною філією
Кіровоградського обласного центру зайнятості
постійно проводяться інформаційноконсультаційні заходи з орієнтації незайнятого
населення до зайняття підприємницькою
діяльністю.
В рамках робочих засідань координаційної
ради з питань розвитку підприємництва у
районі обговорюються успішні бізнес-проекти
сусідніх територій, які реалізовані із
залученням коштів Регіонального фонду
підтримки підприємництва в області.
-

Протягом січня-березня 2019 року проведено 2
семінари на тему: «Як розпочати власний бізнес», в
якому взяли учать 10 осіб, у тому числі 2 учасники
АТО.

16. Сприяння соціальної
відповідальності суб’єктів
підприємництва
Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури малого і середнього підприємництва
17. Розширення мережі та сприяння
Станом на звітну дату на території району центрів
розвитку існуючої
та фондів підтримки і розвитку підприємництва,
інфраструктури підтримки
бізнес-центрів немає.
підприємництва
Інфраструктура підтримки малого і середнього
підприємництва на території району представлена
лише кредитною спілкою.
При райдержадміністрації діє координаційна рада
з питань розвитку підприємництва (розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 13 квітня 2017 року № 80-р, яким затверджено
положення та оновлений склад координаційної ради
(зі змінами від 14 грудня 2018 року № 251-р).

_________

