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I. Загальні положення
Програма розвитку малого підприємництва у Вільшанському районі на
2019-2021 роки (далі – Програма) зроблена на основі положень:
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва»;
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої постанвою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року
№ 385;
Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
24 травня 2017 року № 504-р;
Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 292-р;
Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року,
затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 27 січня 2015 року
№ 716 (із змінами);
Плану заходів на 2018-2020 роки із реалізації Стратегії розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженого рішенням
обласної ради від 10 березня 2017 року № 238;
Інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо
регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва.
ІІ. Стан розвитку малого підприємництва
у Вільшанському районі районі.
Стан та тенденції розвитку малих підприємств є важливим фактором
стабільності та перспектив розвитку району.
У 2017 році в районі діяло 74 малих підприємств, що складає 60
підприємств на 10 тис.осіб наявного населення.
За рахунок малих підприємств усіх видів економічної діяльності
реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 172467,3 тис.грн.
Середня кількість зайнятих працівників на малих підприємствах склала
346 осіб, найманих – 292 особи. У структурі операційних витрат витрати на
персонал склали 14142,6 тис.грн.
Найважливіше значення в забезпечені платоспроможності підприємств
відіграє прибуток, як основне джерело власних коштів.
Загальний фінансовий результат підприємств малого бізнесу до
оподаткування склав 34137,0 тис.грн.:
із загальної кількості підприємств 87,8% підприємств одержали прибуток,
фінансовий результат яких склав 43431,9 тис.грн;
12,2 % підприємств спрацювали збитково, фінансовий результат склав
9294,9 тис.грн.

У секторі малого бізнесу зареєстровано 272 фізичних осіб-підприємців,
якими реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 81157,4 тис.грн.
Кількість зайнятих працівників 369, з них 97 найманих.
З метою розвитку самозайнятості Вільшанською районною філією
Кіровоградського обласного центру зайнятості постійно проводиться
професійна орієнтація незайнятого населення, через профінформаційні та
профконсультаційні заходи для осіб, що перебувають на обліку як безробітні.
Станом на 01 жовтня 2018 року виплати одноразової допомоги по
безробіттю, для започаткування підприємницької діяльності, не здійснювались.
Суб’єктам підприємництва компенсація фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які
працевлаштовують безробітних, не надавалась, оскільки підприємства мають
сезонний характер виробництва, що обумовлюється плинністю кадрів та
унеможливлює виплату компенсації роботодавцю.
З метою мотивації молоді до вибору робітничих професій протягом 9
місяців 2018 року проведено 109 заходів, зокрема, у школах району проведено
26 профорієнтаційних уроків для учнівської молоді, 4 інтерактивних заходи для
молоді (змагально-мотиваційний та інтелектуально-ігровий).
Для підвищення конкурентноздатності безробітних, покращення якості
робочої сили та зменшення тривалості безробіття проводилися групові
профорієнтаційні заходи за темами, рекомендованими та розробленими
Державним центром зайнятості (семінари, презентації, ярмарки, тренінги).
З метою формування позитивного іміджу робітничих професій
проводилися семінари для безробітних: «Презентація курсів навчання»,
«Презентація навчального закладу», «Презентація послуг з профнавчання»,
«Презентація професій» та «Оволодій новою професією». Проводилися
семінари для військовослужбовців та учасників АТО за участю представників
районного військкомату.
З метою розвитку соціального діалогу спрямованого на поліпшення
ситуації у сфері зайнятості, укладенню та реєстрації колективних договорів на
підприємствах, установах та організаціях району спеціалістами управління
соціального захисту населення Вільшанської районної державної адміністрації
вживаються заходи щодо збільшення чисельності працюючих охоплених
колективно-договірним регулюванням трудових відносин. Упродовж 9 місяців
2018 повідомну реєстрацію пройшли 47 підприємств, організацій та установ
різних форм власності. Передбачати в колективних договорах зобов’язання
щодо забезпечення жінкам і чоловікам права однакових можливостей при,
влаштуванні на роботу, просуванні по службі та гарантій зайнятості, прав на
рівну винагороду, одержання пільг, соціальне забезпечення, на відпустки,
охорону здоров’я, належні та безпечні умови праці та надання роботи
учасникам операції об’єднаних сил.
У районі укладена та зареєстрована відповідно до вимог чинного
законодавства Територіальна угода між Вільшанською районною державною
адміністрацією, роботодавцями та координаційною радою профспілок на 20172022 роки. Територіальна угода діє на засадах регулювання основних

принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових
відносин 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-вересень 2018 року через ЦНАП надано 2380
адміністративних послуг.
III. Визначення проблем щодо розвитку малого підприємництва в
районі:
1) нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти
малого і середнього підприємництва;
2) обмежені можливості бюджетного фінансування розвитку малого
підприємництва;
3) брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань
щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації
виробництва і збуту продукції та пасивності щодо набуття таких знань, що у
свою чергу негативно впливає на структуру малого підприємництва, яке тяжіє
до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва.
IV. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого
підприємництва в районі.
V. Шляхи, способи розв’язання проблеми та
основні завдання і заходи Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься за такими основними напрямами:
1) створення сприятливого середовища для розвитку малого
підприємництва;
2) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого
підприємництва;
3) ресурсне
та
інформаційне
забезпечення
суб’єктів
малого
підприємництва;
4) сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури підтримки
малого підприємництва
Напрям 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого
підприємництва передбачає:
1) реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємницької
діяльності;
2) забезпечення прозорості, передбачуваності, ефективності державної
регуляторної політики;

3) публічність та безпосередній вплив громадськості під час прийняття
регуляторних актів;
4) вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур,
спрямованого на максимальне зменшення фінансових і часових витрат
підприємців;
5) забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання
суб’єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг;
6) розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг та
соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс»;
7) забезпечення державно-приватного діалогу стосовно сектору малого
підприємництва шляхом постійного двостороннього діалогу і співпраці органів
влади та суб’єктів підприємництва.
Напрям 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів малого
підприємництва:
1) стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання
фінансової підтримки суб’єктам підприємництва;
2) залучення до підприємницької діяльності молоді, внутрішньо
переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та людей з
обмеженими можливостями;
3) здійснення підготовки та перепідготовки кадрів для малого бізнесу за
рахунок підвищення фахового рівня суб’єктів підприємницької діяльності та
незайнятого населення;
4) сприяння залученню коштів міжнародних фондів і програм технічної
допомоги для розвитку суб’єктів малого підприємництва;
5) підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників,
створення умов для інвестиційно-інноваційної активності;
6) розширення доступу малого підприємництва до публічних закупівель.
Напрям 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого
підприємництва:
1) підвищення рівня інформаційної обізнаності суб’єктів підприємництва
та ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та
навчально-методичних ресурсів;
2) залучення суб’єктів малого підприємництва до виставкової діяльності,
інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка власного
товаровиробника;
3) популяризацію позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців;
4) сприяння соціальній відповідальності суб’єктів підприємництва.
Напрям 4. Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури
малого підприємництва передбачає розширення мережі та сприяння розвитку
існуючої інфраструктури підтримки підприємництва.
Заходи з реалізації Програми наведенні у розділі VIII.

Основним інструментом виконання заходів для досягнення поставленої
мети є ефективне партнерство влада-громада-бізнес. Реалізація зазначених
заходів здійснюється у співпраці та із залученням всіх зацікавлених сторін.
VI. Джерела фінансування Програми.
1. Програма розроблена на три роки та буде реалізовуватись протягом
2019-2021 років.
2. Виконання, визначених Програмою напрямів і завдань здійснюється
шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих
умов для сталого розвитку малого підприємництва району.
3. У разі зміни в економічному середовищі та соціальній сфері району,
внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів завдання та
заходи Програми можуть корегуватися.
4. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів (у межах бюджетних призначень на
відповідний рік).
5. 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.
6. На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з
інших джерел не заборонених чинним законодавством.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною
адміністрацією та районною радою.
2. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних
показників Програми будуть:
1) розпорядження голови районної державної адміністрації про організацію
виконання та встановлення контролю за ходом реалізації Програми;
2) звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств
України в районі про стан виконання заходів Програми;
3) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття заходів,
спрямованих на виконання Програми;
4) проведення моніторингу та надання узагальненої інформації про хід
реалізації Програми керівництву районної державної адміністрації та
Вільшанської районної ради;
5) оприлюднення інформації про хід реалізації Програми.
----------------------

VІII. ЗАХОДИ
щодо реалізації програми розвитку малого підприємництва
у Вільшанському районі на 2019-2021 роки
№
з/п

Найменування
завдання

Найменування
заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерело
фінансування

1

2

3

4

5

6

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис. грн.
усього:
у тому числі:
2019
2020
2021
рік
рік
рік
7
8
9
10

Створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва
1.

2.

Реалізацію
державної
регуляторної
політики у сфері
підприємницької
діяльності

Координація діяльності
2019-2021
структурних підрозділів
роки
райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування
щодо проведення державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності в
районі із дотриманням вимог
законодавства
Забезпечення
1) забезпечення дотримання
2019-2021
прозорості,
принципів державної
роки
передбачуваності, регуляторної політики під час
ефективності
планування, підготовки
державної
проектів регуляторних актів
регуляторної
та аналізів регуляторного
політики
впливу, відстеження впливу
таких актів на
підприємницьке середовище;

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування
на утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

1

3.

2

3
4
2) застосування
розробниками проектів
регуляторних актів он-лайн
сервісу для підготовки
рішення щодо проведення
аналізу регуляторного впливу
регуляторного акта та тесту
малого підприємництва
3) організація проведення
2019-2021
навчальних семінарів,
роки
тренінгів для працівників
місцевих органів виконавчої
влади, місцевого
самоврядування з питань
реалізації державної
регуляторної політики у сфері
господарської діяльності
Публічність та
1) залучення представників
2019-2021
безпосередній
підприємницьких структур,
роки
вплив
громадських організації
громадськості під підприємців до розробки та
час прийняття
обговорення проектів
регуляторних
нормативно-правових актів
актів
(регуляторних актів) у сфері
господарської діяльності
2) забезпечення формування
та актуалізації реєстру діючих
регуляторних актів,
оприлюднення інформації про
здійснення регуляторної
діяльності

2019-2021
роки

5

6

7

8

9

10

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
сектор державної
регуляторної служби
України в області,
органи місцевого
самоврядування
Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторисних призначень
на відповідний рік

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

1

4.

2

Вдосконалення
процесу надання
адміністративнодозвільних
процедур,
спрямованого на
максимальне
зменшення
фінансових та
часових витрат
підприємців

3
3) забезпечення ведення та
своєчасне оновлення
інформації у розділі
«Регуляторна політика та
підприємництво» на
офіційному веб-сайтах
райдержадміністрації, органів
місцевого самоврядування
1) подальше вдосконалення
порядку надання
адміністративних послуг та
запровадження використання
електронних інформаційних
технологій під час їх надання,
зокрема, шляхом
запровадження надання
адміністративних послуг в
електронному вигляді
2) підвищення рівня
інформаційноконсультаційного
забезпечення роботи центру
надання адміністративних
послуг, у тому числі
забезпечення
комунікативного зв’язку з
адміністраторами центрів
надання адміністративних
послуг
3) участь в освітньонавчальних заходах, які
проводитимуться для
адміністраторів та суб’єктів
надання адміністративних
послуг

4
2019-2021
роки

5
Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

7
8
9
10
У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств і відомств в
районі, які уповноважені
надавати
адміністративні послуги

Державний,
місцевий
бюджети, кошти
інших джерел не
заборонених
чинним
законодавством

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

2019-2021
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств і відомств в
районі, які уповноважені
надавати
адміністративні послуги

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Центр надання
адміністративних
послуг,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

1

2

5.

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

3
4
4) здійснення постійного
2019-2021
моніторингу стану роботи
роки
центру надання
адміністративних послуг
1) сприяння передачі
2019-2021
повноважень (децентралізації)
роки
центральних органів
виконавчої влади з надання
адміністративних послуг
райдержадміністраціям,
органам місцевого
самоврядування

5
Райдержадміністрація

6
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців
Територіальні органи
Державний,
міністерств та відомств місцеві бюджети,
України в районі, які
кошти інших
уповноважені надавати джерел не
адміністративні послуги, заборонених
Центр надання
чинним
адміністративних послуг законодавством
органи місцевого
самоврядування

7
8
9
10
У межах кошторису на утримання
виконавців

2) сприяння доступності
послуг для суб’єктів малого
підприємництва у сільській
місцевості, у тому числі
дорадчих послуг
3) забезпечення вільного
доступу суб’єктів звернень до
інформації щодо організації
процедури отримання певної
адміністративної послуги

2019-2021
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторисних призначень
на утримання виконавців

2019-2021
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств і відомств в
районі, які уповноважені
надавати
адміністративні послуги

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

1
6.

7.

2
Розбудова мережі
центрів надання
адміністративних
послуг та
соціальних послуг
у форматі
«Прозорий офіс»

Забезпечення
державноприватного
діалогу стосовно
сектору малого
підприємництва
шляхом
постійного
двостороннього
діалогу і співпраці
органів влади та
суб’єктів
підприємництва

3
1) створення належних умов
діяльності та матеріальнотехнічного забезпечення
стану центру надання
адміністративних послуг, у
тому числі шляхом участі у
відповідних програмах
технічної допомоги, зокрема
Програми «U-LEAD із
Європою»
2) розроблення та випуск
довідково-інформаційних
матеріалів щодо надання
адміністративних послуг та
забезпечення ними ЦНАП

4
2019-2021
роки

Організація проведення
робочих зустрічей з
представниками малого
підприємництва з метою
вивчення існуючих проблем,
обговорення шляхів
вирішення нагальних питань

2019-2021
роки

5
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування

6
Державний,
місцевий
бюджети, кошти
інших джерел не
заборонених
чинним
законодавством

7
8
9
10
У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств і відомств в
районі
Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
координаційна рада
підприємців при
райдержадміністрації (за
згодою)

Державний,
місцевий
бюджети, кошти
інших джерел не
заборонених
чинним
законодавством
Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

У межах кошторису на утримання
виконавців

Фінансова та інвестиційна підтримка суб’єктів малого підприємництва
8.

Стимулювання
розвитку
підприємницької
діяльності шляхом
надання

1) забезпечити вжиття заходів
щодо передбачення щороку у
місцевих бюджетах видатків
на фінансування районної
програми малого

2019-2021
роки

Райдержадміністрація,
Кошти
районна рада,
районного
селищна та сільські ради бюджету
та бюджетів
місцевого

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

1

9.

2
фінансової
підтримки
суб’єктам
підприємництва

3
підприємництва, у тому числі
на спів фінансування
впровадження інвестиційних
бізнес-проектів суб’єктів
підприємництва
2) надання (на конкурсній
основі) фінансової підтримки
суб’єктам малого
підприємництва, які
працюють в пріоритетних
галузях економіки району:

на впровадження
інвестиційних бізнес-проектів
через Регіональний фонд
підтримки підприємництва в
області (далі - РФПП);
на часткову компенсацію
відсотків за кредитами
отриманими підприємцями в
банківських установах та
забезпечення грантової
підтримки бізнес-проектів
переможців конкурсу
мікростартапів, учасників
«Школи розвитку
підприємництва»
Ззалучення до
Забезпечення фінансової
підприємницької підтримки (на конкурсних
діяльності молоді, засадах) підприємницької
внутрішньо
ініціативи колишніх
переміщених осіб, безробітних, у першу чергу з
учасників анти
числа учасників АТО, осіб з
терористичної
інвалідністю, внутрішньо
операції та людей переміщених осіб т інших
з обмеженими
соціально вразливих
можливостями
категорій населення, у тому

4

5

6
самоврядування

2019-2021
роки

Райдержадміністрація,
Кошти
районна рада,
районного
селищна та сільські ради бюджету
та бюджетів
місцевого
самоврядування

2019-2021
роки

Райдержадміністрація,
Кошти
районна рада,
районного
селищна та сільські ради бюджету
та бюджетів
місцевого
самоврядування

7

8

9

10

300,0

100,0

100,0

100,0

У межах бюджетнихх призначень
на відповідний рік

1

2

3
числі тих, які отримали
одноразову допомогу з коштів
Фонду загальнообов’язкового
державного страхування на
випадок безробіття
10. Здійснення
Забезпечення координації
підготовки та
роботи щодо надання
перепідготовки
інформаційної
кадрів для малого консультативної допомоги
бізнесу за рахунок підприємцям початківцям.
підвищення
фахового рівня
суб’єктів
підприємницької
діяльності та
незайнятого
населення
11. Сприяння
1) надання суб’єктам
залучення коштів підприємництва методичної
міжнародних
допомоги з розробки
фондів і програм
інвестиційних проектів,
технічної
підтримки у реалізації
допомоги для
проектів міжнародної
розвитку суб’єктів технічної допомоги;
малого
підприємництва
2) сприяння реалізації
проектів міжнародної
технічної допомоги щодо
створення та розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативі

3) сприяння наданню
допомоги суб’єктам малого

4

5

6

7

8

9

10

2019-2021
роки

Вільшанська районна
філія Кіровоградського
обласного центру
зайнятості

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку

Бюджетні
асигнування на

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

1

2

3
підприємництва щодо їх
участі в програмі
Європейського союзу з
досліджень та інновацій
пунктом «Горизонт 2020»
12. Підвищення
1) надання інформаційноконкурентометодичної допомоги щодо
спроможності
можливостей залучення
місцевих
коштів інвесторів, у тому
товаровиробників, числі іноземних
створення умов для 2) забезпечення оновлення
інвестиційноінформації про інвестиційні
інноваційної
пропозиції району, утому
активності
числі у розрізі галузей
економіки

13. Розширення
доступу до участі
малого
підприємництва до
публічних
закупівель

Забезпечення рівного доступу
суб’єктів підприємництва до
участі у закупівлі товарів,
робіт і послуг за кошти
державного і місцевих
бюджетів

4

5
інфраструктури
райдержадміністрації

6
утримання
виконавців

7

8

9

10

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах кошторисних призначень
на відповідний рік

2019-2021
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Кошти
місцевих
бюджетів

У межах кошторисних призначень
на відповідний рік

Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва
14. Підвищення рівня
інформаційної
обізнаності
суб’єктів
підприємництва та
ефективне

1) створення на офіційних
веб-сайтах рубрики
«Підприємництво», у якій
розмістити гіперпосилання
на офіційний веб-портал
Мінекономрозвитку,

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

1

2
залучення
додаткових
інформаційноконсультативних та
навчальнометодичних
ресурсів

3
інформацію орієнтованому
на суб’єктів підприємницької
діяльності форматі
2) проведення серед
сільського населення,
виробників
сільськогосподарської
продукції інформаційнопросвітницької роботи з
популяризації розвитку
сільськогосподарської
кооперації
3) надання підприємцям
фахових консультативних
послуг та практичної
допомоги з питань
податкового, пенсійного,
земельного законодавства
тощо, зокрема, шляхом
проведення семінарів,
засідань за круглим столом,
функціонування
інформаційних служб «гаряча
лінія», прес-конференцій для
підприємців тощо
15. Залучення суб’єктів 1) сприяння участі суб’єктів
малого
підприємницької діяльності
підприємництва до району у всеукраїнських та
виставкової
міжнародних виставководіяльності, інших ярмаркових заходах;
заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції,
підтримка власного
товаровиробника; 2) залучення суб’єктів
підприємництва до участі у

4

5

6

7

8

9

10

2019-2021
роки

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні органи
міністерств і відомств в
районі

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Відділ культури,
туризму та культурної

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

Бюджетні
асигнування на

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

1

2

3
фестивалях, туристичних
ярмарках, інших іміджевих
заходах з популяризації
туристичного
потенціалу району та
народних
промислів

3) розроблення та публікація
рекламно-іміджевої
продукції і інформаційнопрезентанційних матеріалів
про район, інвестиційного
паспорту району
16. Популяризацію
1) сприяння популяризації
позитивних
підприємництва серед
прикладів і досвіду окремих категорій населення
успішних
(внутрішньо переміщені
підприємців
особи, звільнені у запас або
відставку, молодь, старше
покоління) шляхом
проведення

17. Сприяння
соціальній

4

2019-2021
роки

5
спадщини,
відділ економіки та
розвитку
інфраструктури,
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Райдержадміністрація

6
утримання
виконавців

7

8

9

10

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторисних призначень
на відповідний рік

2019-2021
роки

Вільшанська районна
філія Кіровоградського
обласного центру
зайнятості, управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторисних призначень
на відповідний рік

2) сприяння проведенню в
області Європейського тижня
малого і середнього
підприємництва

2019-2021
роки

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

1) сприяння проведенню
дослідження стану розвитку

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Відділ економіки та
розвитку

Бюджетні
асигнування на

У межах кошторису на утримання
виконавців

1

2
відповідальності
суб’єктів
підприємництва

3
соціального підприємництва
та підготовка, у разі
необхідності, пропозицій
щодо розроблення проектів
нормативно-правових актів
щодо підтримки соціального
підприємництва
2) вжиття заходів щодо
популяризації соціальної
відповідальності суб’єктів
підприємництва, у тому числі
шляхом поширення
відповідних бізнес-практик та
реалізованих проектів
соціальної кооперативної
відповідальності
3) проведення інформаційнопросвітницьких заходів з
екологічних питань для
суб’єктів підприємництва

4

5
інфраструктури,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

6
утримання
виконавців

7

8

9

10

2019-2021
роки

Управління соціального
захисту, відділ
економіки та розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

2019-2021
роки

Сектор з питань
цивільного захисту,
Сектор регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах кошторису на утримання
виконавців

Сприяння створенню та підтримки існуючої інфраструктури малого підприємництва
18. Розширення мережі 1) організаційне забезпечення
та сприяння
та сприяння роботі
розвитку існуючої консультативно-дорадчих
інфраструктури
органів з питань розвитку і
підтримки
підтримки підприємництва
підприємництва
(координаційної ради
підприємців при
райдержадміністрації)
2) оприлюднення інформації
про діючі інституції
підтримки підприємництва

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури

Бюджетні
асигнування на
утримання

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

1

2

3

4

5
райдержадміністрації

6
виконавців

3) забезпечення співпраці з
Центром підтримки бізнесу,
який працює на базі
Кіровоградської регіональної
торгово-промислової палати за
сприяння Європейського
Банку реконструкції та
розвитку у рамках ініціативи
EU4Bussiness

2019-2021
роки

Відділ економіки та
розвитку
інфраструктури
райдержадміністрації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

----------------------

7

8

9

10

У межах бюджетних призначень на
відповідний рік

ЗМІСТ
№
з/п

Назва розділу

I.

Загальні положення

II.

Стан розвитку малого підприємництва у Вільшанському
районі

стор.

2

2-4

III.

Мета Програми

IV.

Шляхи, способи розв’язання проблем та основні завдання і
заходи Програми

V.

Джерела фінансування та строки реалізації Програми

6

VI.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

6

VII.

Заходи щодо реалізації програми розвитку малого
підприємництва у Вільшанському районі на 2019-2021 роки

4
4-6

7-18

