Довідка
про хід виконання програми малого підприємництва
у Вільшанському районі протягом січня-червня 2018 року
На території району діє Програма розвитку малого підприємництва у Вільшанському
районі на 2016-2018 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням сесії Вільшанської
районної ради від 10 серпня 2016 року № 81. 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.
Станом на 20 червня 2018 року в районному бюджеті кошти на підтримку
підприємництва не передбачено, при уточнені районного бюджету, за результатами
виконання I півріччя 2018 року, та при наявності претендента вживатимуться всі можливі
заходи щодо виділення та надання фінансової підтримки.
Станом на звітну дату на території району центрів та фондів підтримки і розвитку
підприємництва, бізнес-центрів немає. З метою здійснення фінансової підтримки суб’єктів
господарювання в смт Вільшанка функціонує кредитна спілка. При райдержадміністрації діє
координаційна рада з питань розвитку підприємців (розпорядження голови районної
державної адміністрації від 13 квітня 2017 року № 80-р, яким затверджено положення та
оновлений склад координаційної ради).
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «Регуляторна
політика та підприємництво», на якій постійно оновлюється інформація щодо здійснення
державної регуляторної політики Вільшанською районною державною адміністрацією.
Райдержадміністрацією вживаються заходи з виконання повноважень, в частині
підтримки малого та середнього підприємництва:
з метою впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності забезпечується координація роботи органів місцевого самоврядування щодо
дотримання ними вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» (далі – Закон);
згідно з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік,
відповідно до вимог Закону 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) районною державною адміністрацією підготовлено
регуляторний акт - розпорядження голови Вільшанської районної державної адміністрації
«Про затвердження умов організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
Вільшанського району» від 05 червня 2018 року № 108-р, зареєстрованого у Головному
територіальному управлінні юстиції у Кіровоградській області 13 червня 2018 року за №
14/1748. З повним змістом регуляторного акта можна ознайомитись на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації в розділі «Регуляторна політика та підприємництво», «Перелік чинних
регуляторних актів»;
08 червня 2018 року проведено нараду із селищним та сільськими головами (протокол
наради від 08.06.2018 року № 01-27/23/2), в ході якої обговорювались питання щодо
забезпечення реалізації державної регуляторної політики органами місцевого
самоврядування, зокрема дотримання етапів підготовки проектів регуляторних актів,
погодження з Державною регуляторною службою України, забезпечення виконання вимог
Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та виконання Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органами
місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових»;
питання щодо виконання Програми розвитку малого підприємництва у Вільшанському
районі за 2016-2017 роки було розглянуто на сесії районної ради, яка відбулася 15 червня
2018 року. На колегії районної державної адміністрації 22 червня 2018 року заслухано

питання про стан і основні завдання з виконання повноважень щодо сприяння розвитку
малого і середнього бізнесу в районі;
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-травня 2018 року
через ЦНАП надано 1313 адміністративних послуг;
з метою стимулювання зростання власної дохідної бази місцевого бюджету,
легалізації та підвищення заробітної плати забезпечується співпраця місцевої влади з
суб’єктами господарювання. Як результат, протягом 2017-2018 років інвесторам надано в
оренду вільні земельні ділянки для реалізації інвестиційних проектів з будівництва сонячних
електростанцій (усього 3 земельні ділянки);
з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів малого та
середнього бізнесу щодо можливості отримання фінансової підтримки через Регіональний
фонд підтримки підприємництва в області:
на офіційному сайті районної державної адміністрації в розділі «Економіка», підрозділі
«Підприємництво та регуляторна політика» розміщено інформацію та 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» публікуються повідомлення щодо можливості
отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва на
впровадження інвестиційних бізнес-проектів;
з початку 2018 року проведено зустрічі з громадянами району, на яких доведена
інформація щодо підтримки підприємництва. Додатково дане питання обговорювалось на
співбесідах з головами селищної та сільських рад, які було проведено протягом лютогоквітня поточного року;
на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва піднімається
питання щодо підтримки підприємництва, в тому числі можливості отримання фінансової
допомоги на реалізацію інвестиційних бізнес-проектів через Регіональний фонд підтримки
підприємництва в області.
Протягом січня-червня 2018 року до райдержадміністрації звернення від суб’єктів
господарювання щодо отримання фінансової підтримки через Регіональний фонд підтримки
підприємництва на впровадження інвестиційних бізнес-проектів не надходили;
Вільшанським районним центром зайнятості постійно проводяться інформаційноконсультаційні заходи з орієнтації незайнятого населення до зайняття підприємницькою
діяльністю. Станом на звітну дату бажаючих отримати одноразова виплату допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності немає;
вживаються заходи щодо забезпечення стабільної та ефективної роботи Центру
надання адміністративних послуг.
пункт 8. З метою залучення коштів з державного фонду регіонального розвитку,
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій) райдержадміністрацією було підготовлено та
подано для участі у конкурсному відборі 7 проектів регіонального розвитку.
__________

