Про хід виконання програма розвитку малого підприємництва
у Вільшанському районі за 2016-2017 роки
Програма розвитку малого підприємництва у Вільшанському районі на
2016-2018 роки затверджена рішенням сесії Вільшанської районної ради від
10 серпня 2016 року № 81.
Програму розроблено:
відповідно до програми розвитку малого та середнього підприємництва у
Кіровоградській області на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням обласної ради
від 25 березня 2016 року № 42;
з урахуванням:
основних положень законів України «Про державну підтримку малого
підприємництва», статті 9 Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні”, з урахуванням Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, «Про Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та інших законодавчих і
нормативно-правових актів, методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва,
затверджених наказом Держкомпідприємництва України від 18 вересня 2012 року
№ 44.
Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджету району в розмірах,
які визначаються щорічно при його формуванні, та інших джерел незаборонених
чинним законодавством. Вартість реалізації заходів і витрати на виконання заходів
передбачаються в межах кошторису.
На реалізацію програми, для співфінансування бізнес-проектів через
Регіональний фонд підтримки підприємництва та на матеріально-технічне
забезпечення роботи ЦНАПу, у межах бюджетних призначень району, передбачено
кошти усього в сумі 300,0 тис.грн., щороку по 100,0 тис.грн..
У 2016 році на реалізацію заходів програми, в частині забезпечення
ефективного функціонування центрів надання адміністративних послуг, а саме на
матеріально-технічне забезпечення, з районного бюджету виділено 24,8 тис.грн..
Кошти освоєно в повному обсязі.
У 2017 році на реалізацію заходів програми виділено 10,0 тис.грн.. Кошти не
освоювались.
Протягом 2016-2017 років забезпечувалось наступне виконання заходів
Програми:
з метою впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності районною держаною адміністрацією забезпечується координація роботи
органів місцевого самоврядування щодо дотримання ними вимог Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі
– Закон).
Всі 14 сільських та 1 селищна ради забезпечують планування та розробку
проектів регуляторних актів (далі – проекти) відповідно до термінів та вимог Закону,
в більшості - це рішення сільських рад щодо затвердження податків та зборів,
З метою отримання зауважень та пропозицій від громадськості відповідних
територій забезпечується оприлюднення проектів на дошках об’яв в центі села.

Щороку у кожній сільській раді затверджуються та діють по одному
регуляторному акту.
В районній державній адміністрації відсутні діючі чинні регуляторні акти.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика
«Регуляторна політика», на якій постійно оновлюється інформація щодо здійснення
державної
регуляторної
політики
Вільшанською
районною
державною
адміністрацією.
У 2016 році представниками Державної регуляторної служби України
проведено семінар-нараду з селищною, сільськими та районною радами з питання
реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності органами
місцевого самоврядування.
На засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва
проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів підприємництва
стосовно можливості отримання фінансової допомоги на реалізацію інвестиційних
бізнес-проектів через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області.
Для забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання
суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг забезпечено
ефективне функціонування центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).
Введено 2 посади державних реєстраторів з питань реєстрації речових прав на
нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Передачу повноважень органам місцевого самоврядування з реєстрації місця
проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання у Вільшанському
районі забезпечено на 100% (створено 15 органів реєстрації - 1 селищна та 14
сільських рад), які забезпечені штампами, комп’ютерною технікою, мають доступ до
мережі Інтернет. В зазначених радах створено електронний цифровий підпис, реєстр
територіальної громади та інформаційні технологічні картки.
Загальна кількість наданих у 2017 році адміністративних послуг через ЦНАП
склала 4260 адміністративних послуг, 341 адміністративна послуга на 1000
мешканців.
За звітний період консультаційними послугами ЦНАПу скористалися близько
4500 суб’єктів звернення.
На
виконання
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від
16 травня 2014 року № 523 Вільшанською райдержадміністрацією запроваджено
надання адміністративних послуг через адміністраторів ЦНАП, так:
з 01 січня 2016 запроваджено надання адмінпослуг - послуги, які надаються
державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. За 2016 рік та
перше півріччя 2017 року послугами державного реєстратора в центрі надання
адміністративних послуг райдержадміністрації скористалися 211 суб’єктів звернення
– це юридичні особи та фізичні особи-підприємці;
з 01 січня 2016 також запроваджено надання адмінпослуг з реєстрації речового
права на нерухоме майно та їх обтяжень. Протягом 2016-2017 років через
адміністраторів ЦНАП райдержадміністрації видано заявникам 948 результатів
вищезазначеної адміністративної послуги.
Для широкого використання системи інформаційно-консультаційного
забезпечення суб’єктів малого підприємництва, для оперативного інформування з
питань ведення бізнесу, задля ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності здійснювалося інформування населення щодо проведення
конкурсу бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва:

на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі «Економіка»,
підрозділі «Підприємництво та регуляторна політика» розміщено перелік документів
для участі у конкурсі бізнес-проектів;
в центрі надання адміністративних послуг районної державної адміністрації
розміщено стенд з відповідною інформацією;
в районній газеті «Зорі над Синюхою» опубліковувались повідомлення щодо
можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки
підприємництва, на впровадження інвестиційних бізнес-проектів.
У 2016 році до районної державної адміністрації з питання отримання
фінансової допомоги суб’єкти господарювання не зверталися. У 2017 році
підприємцям району фінансова допомога, на реалізацію інвестиційних бізнеспроектів через Регіональний фонд підтримки підприємництва не надавалась, було
лише одне звернення, по якому відкладено клопотання до обласної державної
адміністрації про надання фінансової допомоги, у зв’язку з недотриманням умов
конкурсу бізнес-проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва.
З метою орієнтації незайнятого населення до зайняття підприємницькою
діяльністю Вільшанським районним центром зайнятості в 2017 році було проведено
семінари для безробітних, які мають намір започаткувати підприємницьку діяльність
на теми: «Як розпочати свій бізнес», «Ефективне введення сільського господарства» в яких прийняли участь 98 осіб, з них 2 особи отримали одноразову виплату допомоги
по безробіттю для організації підприємницької діяльності, з коштів фонду
загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.
Протягом 2017 року працевлаштовано 400 осіб, з числа безробітних (37,3 %
від загальної чисельності перебувавших на обліку), 214 осіб проходили професійне
навчання за направленням центру зайнятості (20% від загальної чисельності
перебувавших на обліку), 371 особа брала участь в громадських та тимчасових
роботах (34,6 % від загальної чисельності перебувавших на обліку). Серед
працевлаштованих осіб — 17 учасників АТО.
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