ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання розпорядження голови Вільшанської районної державної
адміністрації від 09 квітня 2019 року № 82-р «Про організацію виконання програми
розвитку малого підприємництва у Вільшанському районі
на 2019-2021 роки» у січні-червні 2019 року
З метою забезпечення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого
самоврядування, в частині дотримання реалізації процедур встановлених Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі –
Закон):
18 квітня 2019 року на нараді у голови районної державної адміністрації із селищним та
сільськими головами обговорено питання щодо забезпечення державної регуляторної
політики. За результатами наради видано протокольне доручення від 19 квітня 2019 року №
01-27/18/1;
направлено лист відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
від 22 квітня 2019 року № 25 з роз’ясненнями усіх поетапних процедур прийняття проектів
регуляторних актів встановлених Законом.
Станом на 01 липня 2019 року селищною та сільськими радами району затверджено
місцеві податки і збори на 2020 рік, відповідно до планів діяльності місцевих рад з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «Регуляторна
політика та підприємництво», на якій постійно оновлюється інформація щодо здійснення
державної регуляторної політики районною державною адміністрацією.
Протягом січня-червня 2019 року регуляторні акти – розпорядження голови
райдержадміністрації не приймалися.
Забезпечено конструктивну співпрацю влади і бізнесу.
Районною державною адміністрацією, за участю зацікавлених сторін, проводяться
заходи інформаційно-просвітницького характеру щодо вимог чинного законодавства з
питань підприємництва та щодо наявних інструментів з розвитку та розширення
господарської діяльності.
Так, забезпечується робота координаційної ради 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) завданням якої є сприяння у реалізації державної політики у
сфері розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики.
27 лютого 2019 року на засіданні координаційної ради з питань розвитку
підприємництва, за участю підприємців району, розглянуто питання щодо вимог до закладів
торгівлі з питань протипожежної безпеки, санітарного законодавства та захисту прав
споживачів, легалізації трудових відносин відповідно до вимог чинного законодавства,
можливості отримання фінансової допомоги на реалізацію інвестиційних бізнес-проектів
через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області. Також, обговорено проблемні
питання, що виникають в процесі роботи та запропоновано розглянути перспективу щодо
реалізації бізнес-проектів в напрямку сфери послуг з побутового обслуговування населення у
сільській місцевості району та розвитку пересувної торгівлі товарами першої необхідності
(протокол засідання від 04.03.2019 року № 01-06/15/3).
10 квітня 2019 року у смт Вільшанка представниками управління Держпраці у
Кіровоградській області для суб’єктів господарювання району проведено семінар щодо
дотримання законодавства про працю, безпеку та гігієну праці під час весняно-польових
робіт.
На засідання Ради регіонального розвитку району 19 червня 2019 року, за участю
селищного та сільських голів, розглянуто питання щодо виконання повноважень у сфері
торговельного обслуговування населення та популяризацію підприємницької діяльності.

В частині фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого
підприємництва склалася наступна ситуація.
На території району центрів та фондів підтримки і розвитку підприємництва, бізнесцентрів немає. З метою здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання в смт
Вільшанка функціонує кредитна спілка.
Рішенням сесії районної ради від 15 березня 2019 року № 314 затверджено програму
розвитку малого підприємництва у Вільшанському районі на 2019-2021 роки.
Обсяги щорічних асигнувань, що спрямовуються на підтримку підприємництва за
рахунок коштів місцевих бюджетів, визначається рішенням районної ради на відповідний
бюджетний рік відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
Вартість реалізації заходів і витрати на виконання заходів передбачаються в межах
кошторису.
Станом на 10 липня
2019 року в районному бюджеті кошти на підтримку
підприємництва не передбачено, у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями
районного бюджету. При наявності претендента вживатимуться всі можливі заходи щодо
виділення та надання фінансової підтримки.
Звернення від суб’єктів господарювання до райдержадміністрації щодо отримання
фінансової допомоги для впровадження інвестиційних бізнес-проектів за пріоритетними
напрямками розвитку, не надходили.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів підприємництва
щодо можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки
підприємництва в області:
через координаційну раду підприємців, на якій щокварталу обговорюються питання
розвитку власної справи, у тому числі за рахунок отримання фінансової допомоги;
при проведенні планованих обстежень робочою групи по контролю за наведенням
порядку в організації торговельного обслуговування населення фахівцем відділу економіки
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації особисто власникам закладів доводиться
інформація щодо можливості отримання фінансової підтримки на розвиток або розширення
власного бізнесу;
селищній, сільським радам району направлено лист відділу економіки та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації від 22 квітня 2019 року № 26 «Про оголошення
конкурсу з відбору бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва для
надання фінансової підтримки». В якому запропоновано довести відповідну інформацію до
суб’єктів підприємницької діяльності;
в районній газеті «Зорі над Синюхою» від 17 травня 2019 року № 18-19 опубліковано
повідомлення про оголошення облдержадміністрації спільно з Регіональним фондом
підтримки підприємництва в області конкурсу про відбір бізнес-проектів суб’єктів малого і
середнього підприємництва для надання фінансової підтримки,
на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в розділі «Економіка»
розміщено відповідне оголошення (http://vl.kr-admin.gov.ua/ekonomika.html);
в центрі надання адміністративних послуг районної державної адміністрації розміщено
стенд з інформацією про конкурс бізнес-проектів та необхідний перелік документів для
участі у конкурсі.
Суб’єкти підприємництва району володіють інформацією щодо функціонування
системи електронних закупівель «ProZorro» та мають рівний доступ до участі у закупівлі
товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів.
Для забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання суб'єктами
підприємницької діяльності адміністративних послуг забезпечено ефективне функціонування
центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП). Протягом січня-червня 2019 року
через ЦНАП надано 2042 адміністративних послуг.

Інформації щодо організації процедури отримання певної адміністративної послуги
розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Адміністративні
послуги».
Суб’єктам підприємництва району доводиться інформація щодо тематики та
можливості участі в обласних, національних та міжнародних виставках.
З метою популяризації підприємництва та народного мистецтва регіону щороку до
участі у Міжнародній агропромислові виставці «AGROEXPO», яка проходить у м.
Кропивницький, залучаються суб’єкти малого підприємництва району, зокрема майстри
ужиткового та образотворчого мистецтва. Також, до концепції районних заходів
включаються тематичні виставки народних умільців.
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).
Станом на 01 липня 2019 року реалізація проектів (програм) міжнародної технічної
допомоги на території району не здійснюється.
Оприлюднена інформація про інвестиційний потенціал району на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації, в рубриці «Інвестиційна діяльність», в якій розміщено інвестиційну
карту корисних копалин району, перелік земельних ділянок та інвестиційних проектів, що
пропонуються для реалізації на території району.
Земельні ділянки «GREENFIELD» (більше 5 га) та об’єкти нерухомості
«BROWNFIELD», які пропонуються під реалізацію інвестиційних проектів, увійшли в
«Центрально-український інвестиційний портал», банер якого розміщено на офіційному вебсаті райдержадміністрації.
Інформація, яка розміщена на веб-порталі постійно опрацьовується та у разі
необхідності оновлюється.
З метою орієнтації незанятого населення до заняття підприємницькою діяльністю
Вільшанською районною філією Кіровоградського обласного центру зайнятості постійно
проводяться інформаційно-консультаційні заходи.
Так, протягом січня-червня 2019 року проведено 4 заходи на тему: «Як розпочати
власний бізнес», в якому взяли учать 31 особа.
Загалом, упродовж I півріччя 2019 року:
працевлаштовано 239 особи (59 осіб - молодь до 35 років) з числа безробітних, з них 3
учасника АТО, 73 осіб з категорії, що мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню;
162 безробітних проходили професійне навчання за замовленнями роботодавців, отже
під гарантоване працевлаштування;
583 особи охоплено профорієнтаційними заходами, надано 1843 послуги;
до громадських робіт та робіт тимчасового характеру залучено 242 особи.
Станом на 01 липня 2019 року професійну підготовку, перепідготовку та підвищили
свою кваліфікацію за кошти роботодавця 6 осіб.
За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття створено 2 нових робочих місця шляхом одноразової виплати
допомоги на створення підприємницької діяльності.
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