Довідка
про хід виконання програми розвитку малого підприємництва у
Вільшанському районі у 2018 році
Програмою розвитку малого підприємництва у Вільшанському районі, яка
затверджена рішенням сесії районної ради від 10 серпня 2016 року № 81, передбачено
перелік заходів, які спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку малого
підприємництва у районі.
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).
На нараді у першого заступника голови райдержадміністрації із селищним та
сільськими головами обговорено 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». За результатами наради
видано протокольне доручення від 08.06.2018 року № 01-27/23/2;
щодо результатів перегляду регуляторних актів прийнятих органами місцевого
самоврядування. За результатами наради видано протокольне доручення від
22.08.2018 року № 01-27/31/2.
Листом районної державної адміністрації від 14 листопада 2018 року
№ 1-19/1269/2 селищній та сільським радам доведено вимоги Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в частині
здійснення планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2019 рік.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці «Регуляторна політика
та підприємництво» оприлюднено:
план діяльності Вільшанської районної державної адміністрації з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік;
план-графік проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих
регуляторних актів – розпоряджень голови Вільшанської районної державної
адміністрації на 2019 рік.
Селищною та сільськими радами забезпечено планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік та оприлюднення на відповідних
інформаційних стендах.
Згідно з планом діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів
регуляторних актів на 2018 рік прийнято регуляторний акт - розпорядження голови
Вільшанської районної державної адміністрації від 05 червня 2018 року № 108-р «Про
затвердження умов організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі
Вільшанського району», зареєстрований у Головному територіальному управлінні
юстиції у Кіровоградській області 13 червня 2018 року за № 14/1748.
Забезпечено виконання вимог Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання» (далі – Закон). Антимонопольному комітету України

направлено повідомлення про програму підтримки суб’єктів господарювання за
рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання
чинності Закону (02.08.2017), а саме про програму розвитку малого підприємництва у
Вільшанському районі на 2016-2018 роки.
З метою забезпечення конструктивної співпраці влади та бізнесу протягом
січня-грудня 2018 року:
проведено засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, із
залученням представників місцевого бізнесу, під час яких обговорено питання щодо:
виконання повноважень визначених Законом України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва» (протокол засідання
від 05 березня 2018 року);
збільшення сфери послуг з побутового обслуговування населення району,
сприяння розвитку пересувної торгівлі товарами першої необхідності, у тому числі за
рахунок отримання фінансової допомоги через Регіональний фонд підтримки
підприємництва (протокол від 21 червня 2018 року);
актуальних питань ведення бізнесу та обговорення проблемних питань у сфері
малого підприємництва (протокол від 09 жовтня 2018 року).
Крім того, представниками управління Держпраці в Кіровоградській області, для
суб’єктів господарювання району, проведено семінар з питання захисту прав
найманих працівників.
Для забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання
суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг забезпечено
ефективне функціонування центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).
Протягом 2018 року через ЦНАП надано 3102 адміністративних послуги.
В частині фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів малого
підприємництва склалася наступна ситуація.
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 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).
На 2018 рік кошти на підтримку підприємництва, в рамках програми розвитку
малого підприємництва у Вільшанському районі на 2016-2018 роки, не
передбачалися, у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями районного
бюджету.
Протягом 2018 року кошти Регіонального фонду підтримки підприємництва в
області не залучалися через відсутність відповідних звернень від суб’єктів
господарювання району.
З метою оприлюднення інформації про інвестиційний потенціал району на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «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 веб-саті райдержадміністрації.
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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;
питання популяризації підприємницької діяльності у сільській місцевості
розглянуто на нараді у першого заступника голови райдержадміністрації із селищним
та сільськими головами, на якому рекомендовано органам місцевого самоврядування
довести до відома населення інформацію щодо можливості отримання фінансової
допомоги на реалізацію інвестиційних бізнес-проектів через Регіональний фонд
підтримки підприємництва. За результатами засідання видано протокольне доручення
від 16 жовтня 2018 року № 01-27/41/2;
селищній, сільським радам району направлено лист райдержадміністрації
від 10 жовтня 2018 року № 01-19/106/3 «Про вжиття заходів», в якому рекомендовано
розповсюдити серед громадян територій відповідного повідомлення;
на офіційному веб-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.
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.
У 2018 році виплати одноразової допомоги по безробіттю, для започаткування
підприємницької діяльності, не здійснювались.
За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування
створено 3 нових робочих місця з компенсацією єдиного соціального внеску.
205 осіб прошли професійне навчання за направленням центру зайнятості, 366
осіб взяли участь в громадських та тимчасових роботах.
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».
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