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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
13.12.2016

Свалява

№

372

Про програму розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2017 – 2018 роки

Відповідно до статей 2, 17, 19 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, Закону України „Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні” на виконання розпорядження
голови облдержадміністрації 07.11.2016 №533 „Про Програму розвитку
малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки” та з метою
подальшого стимулювання розвитку, підтримки малого та середнього
підприємництва в районі:
1. Схвалити програму розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2017 2018 роки (додається) та подати її на розгляд сесії районної
ради.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.)
передбачити відповідні асигнування в районному бюджеті для здійснення
заходів програми розвитку малого і середнього підприємництва з урахуванням
можливостей районного бюджету.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих
рад забезпечити виконання заходів програми, про що інформувати відділ
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації щокварталу до 5 числа
місяця, що настає за звітним періодом.
4. Відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
узагальнену інформацію про стан виконання заходів програми подавати
райдержадміністрації та департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.
3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника
голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович
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СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
№
ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2017 – 2018 роки

1. Стан, аналіз та визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована програма
Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2017 – 2018 роки
(далі – програма) розроблена відповідно до Закону України „Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”.
Створення сприятливого середовища для започаткування та здійснення
підприємницької діяльності, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та
середнього підприємництва є одним із пріоритетних завдань роботи органів виконавчої
влади району.
Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-економічного
розвитку району. Малий та середній бізнес як самостійний елемент ринкової економіки
істотно впливає на структуру перебудови у економіці району, робить вагомий внесок у
збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток
бізнесу сприяє економії та раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе
середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечує стимулювання до
інноваційних процесів та високоефективної праці.
За даними статистичної звітності кількість малих підприємств в районі становить
216 одиниць. на яких середньооблікова чисельність працівників склала понад 1000 осіб.
Найбільша кількість зайнятих працівників задіяна в промисловості, оптовій та роздрібній
торгівлі; туристичній сфері, на підприємствах з ремонту автотранспортних засобів
і мотоциклів, а також у сфері транспорту, складського господарства.
У розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає 40 малих підприємств. Обсяг
реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами підприємництва у 2015 році становив
347,9 млн.гривень.
За станом на 1 жовтня 2016 року в районі зареєстровано 2634 фізичних осібпідприємців, із них сплачують податки 2146 осіб.
Суб’єктами малого підприємництва за 9 місяців 2016 року сплачено до бюджетів
усіх рівнів 109,4 млн. грн. податків, у порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження збільшилися на 48,8 млн. грн., або у 1,8 разів, у тому числі юридичними
особами було сплачено 92,7 млн. грн., фізичними особами – 16,6 млн. гривень. Із загальної
суми надходжень юридичні особи сплатили 84,8 відс., фізичні особи – 15,2 відсотки.
Проведений аналіз основних показників стану розвитку малого і середнього
підприємництва в районі свідчить про зростання ділової активності суб’єктів
підприємництва.
Райдержадміністрацією та виконкомами місцевих рад послідовно здійснюються
заходи, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату, дерегуляцію підприємницької діяльності.
Відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” та принципів державної регуляторної політики в районі
вживаються заходи щодо недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, здійснюється перегляд діючих актів та приведення їх у відповідність з
чинним законодавством. Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і
затвердження регуляторних актів, що проходять обов’язкове попереднє оприлюднення. Усі
проекти розпоряджень розміщуються на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.
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На виконання статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” райдержадміністрацією та виконкомами місцевих
рад затверджуються та оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів, які розміщуються на власних веб-сайтах і в місцевих засобах масової
інформації.
Для визначення досягнення цілей регуляторних актів та прийняття рішень щодо їх
подальшої дії регуляторними органами здійснюються заходи з відстеження результативності
цих актів.
Відповідно до плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності
прийнятих регуляторних актів регуляторні органи району здійснюють перегляд діючих
регуляторних актів.
Для поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів дерегуляції,
упорядкування та спрощення системи надання адміністративних послуг в районі створено та
здійснює свою діяльність центр надання адміністративних послуг. Із початку цього року
центром надано 2326 послуг.
Суб’єктам малого та середнього підприємництва району забезпечується вільний
доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів.
Завдання розвитку малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що
проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця.
Завдяки малому бізнесу в усіх сферах економічної діяльності протягом січня-вересня 2016
року створено 457 робочих місць, або 93,0 відс. від загальної кількості створених нових
робочих місць.
Протягом січня-вересня 2016 року проведено 21 семінар з основ підприємницької
діяльності в яких взяло участь 141 осіб безробітних. Семінари проводилися за тематикою
організації підприємницької діяльності, зокрема: 7 інформаційних семінарів „Як розпочати
свій бізнес” за участі 50 осіб, 3 семінари із розвитку підприємництва в сільській місцевості
на тему: „Ефективне ведення сільського господарства”, до яких залучено 24 особи, 5
семінарів з питань організації сільського зеленого туризму за участі 39 осіб та 6 семінарів на
тему: „Від бізнес-ідеї до власної справи”, у яких взяли участь 28 осіб.
Програма спрямована на максимальне розкриття потенціалу розвитку малого і
середнього підприємництва у Свалявському районі, розв’язання проблем, що стримують
розвиток малого і середнього підприємництва, зокрема: обмеженість доступу до фінансових
ресурсів; підвищення ефективності діяльності центру надання адміністративних послуг (далі
– ЦНАП); низький рівень поінформованості суб’єктів малого і середнього підприємництва
про порядок та умови провадження господарської діяльності; недосконалість системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і
середнього підприємництва.
Основними принципами, за якими розроблено програму, є: об’єктивність,
доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання загальнодержавних інтересів.
Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників і є узгодженим за
ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на
створення
нормативно-правових,
фінансових,
соціально-економічних,
ресурсних,
інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.
Паспорт програми наведено в додатку 1 до програми.
2. Визначення мети програми
Метою програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього
підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, розвитку
пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних соціально-ґендерних груп
населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності;
спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань підприємців на розв’язання
актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва.
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3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.
Оптимальним варіантом розв’язання проблеми розвитку малого і середнього
підприємництва є розроблення, затвердження та виконання програми, що спрямована на
реалізацію положень Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні”. Реалізація зазначеного варіанта дасть змогу
спрямувати ресурси на розв’язання проблеми та підвищити рівень відповідальності
державних органів влади за стан розвитку малого і середнього підприємництва.
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
дерегуляції господарської діяльності;
реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до
отримання кредитних ресурсів;
надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього
підприємництва;
сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;
співпраці між державою, приватним сектором та громадськими об’єднаннями у сфері
навчання підприємництву;
удосконалення системи інформаційної підтримки.
Завдання, заходи та результативні показники з виконання програми, спрямовані на
розв’язання проблеми та досягнення мети програми, наведені в додатку 2 до програми.
4.Фінансове забезпечення програми
Фінансування виконання заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься за
рахунок коштів районного бюджету. Необхідна сума коштів для виконання програми
складатиме: 2017 рік – 263,0 тис.грн.; 2018 рік – 203,0 тис.грн.
Обсяги фінансування деяких заходів, передбачених програмою, уточнюватимуться
під час підготовки проекту районного бюджету на відповідний рік з урахуванням
конкретизації завдань за результатами виконання заходів у попередні роки.
Координація робіт з виконання програми та контроль за ходом її реалізації
здійснюється відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
Програма реалізовуватиметься протягом 2017 – 2018 років.

5.Очікувані результати
Виконання програми дасть змогу:
збільшити кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва на 2,0 відсотка;
створити понад 620 нових робочих місць, у тому числі підвищити рівень зайнятості шляхом
активного залучення жінок, молоді, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб,
звільнених з військової служби у запас, безробітних, жителів сільської місцевості до малого і
середнього підприємництва;
збільшити надходження від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до
бюджетів усіх рівнів на 10-15 відсотків;
підвищити рівень знань суб’єктів підприємництва шляхом проведення семінарів та
практичних тренінгів із питань реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності;
впровадити систему електронного документообігу у центрі надання адміністративних
послуг;
придбати комп’ютерну систему для створення локальної мережі центру надання
адміністративних послуг та інформаційного терміналу;
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надати фінансову поворотну допомогу з районного бюджету суб’єктам підприємницької
діяльності;
підвищити якість підготовки регуляторних актів шляхом урахування пропозицій підприємців
під час розроблення регуляторних актів та залучення громадськості до обговорення проектів,
що мають вплив на господарську діяльність;
створити сприятливі умови для розв’язання економічних і соціальних проблем, поліпшити
бізнес-клімат та створити позитивний імідж для залучення інвестицій, активізувати
застосування фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;
активізувати формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Додаток 1
до програми

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

9.1.
9.2.
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Розробник програми
Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі
райдержадміністрації
Співрозробники програми
Структурні підрозділи райдержадміністрації та
виконкоми місцевих рад
Відповідальний
виконавець Відділ
економічного
розвитку і
торгівлі
програми
райдержадміністрації
Учасники програми
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
виконкоми
місцевих
рад
та
суб’єкти
господарювання району
Термін реалізації програми
2017 – 2018 роки
Перелік місцевих бюджетів, які Районний бюджет
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)
Загальний обсяг фінансових 466,0 тис. гривень
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми, всього, у
тому числі:
коштів районного бюджету
2017 рік - 263,0 тис.грн
2018 рік – 203,0 тис.грн
коштів місцевих бюджетів,
коштів інших джерел

Додаток 2
до Програми
Заходи
щодо реалізації програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2017 – 2018 роки
№
з/п

1
1.

Назва
діяльності
(пріоритетні
завдання)

2

напряму Перелік заходів
програми

Строк
виконанн
я заходу

Виконавці

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовні
Очікуваний
обсяги
результат
фінансуванн
я (вартість),
тис. гривень
2017
2018
рік
рік

3
4
5
6
7
І. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Реалізація
державної 1.1. Планування діяльно- 2017 – 2018 Структурні підро- Фінансу регуляторної політики у сті з підготовки проектів роки
зділи райдержад- вання не
сфері
господарської регулятоних актів та
міністрації, викопотребує
діяльності, забезпечення прийняття регуляторних
нкоми
місцевих
прозорості
процесу актів
у
сфері
рад
упорядкування норматив господарської діяльності
ного регулювання під 1.2. Здійснення відсте- 2017 – 2018 Структурні підро- Фінансу приємницької діяльності ження результативності роки
зділи райдержад- вання не
регуляторних
актів,
міністрації, викопотребує
контролю за їх відпонкоми
місцевих
відністю
принципам
рад
державної регуляторної
політики.
Підготовка
пропозицій щодо змін і
доповнень до чинних
нормативно-правових
актів
1.3. Постійне оновлення 2017 – 2018 Структурні підро- Фінансу - –
електронних
реєстрів роки
зділи райдержад- вання не
регуляторних актів та
міністрації, викопотребує
забезпечення доступу до
нкоми
місцевих
них суб’єктів підприємрад

8

9
Прозорість, враху вання громадської
думки, обов’язко вий розгляд ініціатив, зауважень та
пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та
юридичними особа
ми, їх об’єднаннями, інформування
громадськості про
здійснення регуляторної діяльності.

–

Підвищення від критості і прозорості дій влади. Наповнення реєстру регуляторних актів на

2
1

1.

2

3
ємництва, громадськості

4

5

6

7

8

ІІ. Автоматизація в обробці звернень суб’єктів підприємництва до органів влади
Забезпечення дотриман - 1.1. Впровадження сис 2017 – 2018 Відділ з питань Кошти
10,0 –
ня вимог Закону України теми електронного доку- роки
надання адміні районного
„Про
адміністративні ментообігу в центрі
стративних послуг бюджету
послуги” та виконання надання адміністративрайдержадміні розпорядження Кабінету них послуг
страції, фінансове
Міністрів
України
управління райдевід 16 травня 2014 року
ржадміністрації
№ 523-р „Деякі питання
надання адміністратив них
послуг
органів
виконавчої влади через
центри надання адміні стративних послуг”
1.2. Придбання комп’ю - 2017 – 2018 Відділ з питань Кошти
50,0 –
терів у комплекті (у тому роки
надання адміні районного
числі ліцензійного прогстративних послуг бюджету
рамного забезпечення) та
райдержадміні оргтехніки
страції, фінансове
управління райдержадміністрації

ІІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

9
сайті райдержадміністрації
Автоматизація дія льності центру надання адміністративних послуг, по ліпшення якості надання адміністра тивних послуг шляхом
придбання
комп’ютера
та
інформаційного теріналу, включаючи
підвищення рівня
комфортності обслуговувавння су б’єктів звернення,
їх
повного
та
вичерпного інформування та консультування, запровадження новітніх
інформаційних технологій, сучасних
методів та засобів
збирання, оброблення,
зберігання
даних. Придання
спеціалізованого
програмного забезпечення та облад нання для ЦНАПу

3
1
1.

2
Створення сприятливого
підприємницького середовища за допомогою
фінансових інструментів.
Фінансова
підтримка
суб’єктів підприємниц тва
за
рахунок
бюджетних коштів

2.

Забезпечення суб’єктів
малого та середнього
підприємництва
вільними земельними ділянками та приміщеннями,
обладнанням, що не
використовуються

1.

3
4
5
1.1. Фінансова підтримка 2017 – 2018 Фінансове управ діяльності
малих
та роки
ління райдержад
середніх
підприємств
міністрації, відділ
через
надання
економічного розповоротної
фінансової
витку і торгівлі
допомоги на пільгових
райдержадміні умовах
або
через
страції спільно з
часткове відшкодування
суб’єктами госпоз районного бюджету
дарювання району
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб’єктами малого і
середнього
підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів

6
Кошти
районного
бюджету

7
8
200,0 200,0

2.1 Постійне оновлення 2017 – 2018 Відділи райдерж - Фінансу бази даних про наявність роки
адміністрації: еко- вання не
вільних земельних діляномічного розви - потребує
нок, виробничих площ,
тку і торгівлі, аг що не використовуютьропромислового
ся, об’єктів незавершеровитку; сектор
ного будівництва, неза містобудування та
діяного обладнання та
архітектури рай –
забезпечення
доступу
держадміністрації,
суб’єктів
малого
і
виконкоми місце середнього підприємнивих рад
цтва до вищезазначеної
інформації
ІV. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення реалізації програми
Ресурсне забезпечення 1.1. Залучення суб’єктів 2017 – 2018 Структурні підро- Фінансува
суб’єктів підприємниць- підприємницької діяль роки
зділи райдержад - ння
не
кої діяльності
ності до участі у тендерміністрації, викон- потребує
дерах для постачання
коми місцевих рад

9
Створення сприятливих умов для
активізації
розвитку малого та
середнього підприємництва, здешев лення кредитних ре
сурсів для реалізації інвестиційних
та
інноваційних
проктів шляхом запровадження ефективного механізму
фінансової підтримки суб’єктів під приємницької діяльності за рахунок
коштів районного
бюджету.
Надання інформації суб’єктам під приємництва щодо
вільних земельних
ділянок,виробни чих площ, об’єктів
незавершеного
будівництва тощо

Забезпечення рівних умов доступу
суб’єктів підприємництва до фінансо-

4
1

2.

3.

2

3
4
5
(надання) продукції, то варів,робіт,послуг бюджетним установам району
1.2 Проведення ярмар- 2017 – 2018 Районний
ків
(міні-ярмарків) роки
зайнятості
вакансій, днів відкритих
згодою)
дверей для випускників
шкіл, молоді

6

7

центр Кошти фо(за нду зага льнообов’язкового
державного соціального страхування
України на
випадок
безробіття
Відзначення професійно- 2.1. Проведення святко2017 – 2018 Відділ економіч Кошти
1,0
го свята – Дня працівни - кових заходів із праців- роки
ного розвитку і районного
ків торгівлі та Дня никами торгівлі, ресто торгівлі райдерж- бюджету
підприємця
ранного
господарства,
адміністрації
підприємцями, нагородження грамотами, пам’ятними подарунками.
Висвітлення через засоби масової інформації
питань про розвиток торгівлі, ресторанного господарства, підприємництва в районі, привітання з нагоди святкування
Дня працівників торгівлі
та Дня підприємця (оренда приміщення, обладнання,
виготовлення
грамот, цінних подарунків, придбання квіткової продукції тощо)
Організація просвітниць- 3.1.Проведення навчаль- 2017 – 2018 Районний центр Кошти фо- –

8

9
вих і матеріальних
ресурсів.

Залучення молоді
до підприємницької діяльності.
Організація та проведення щорічного
ярмарку вакансій
для
випускників
вищих навчальних
закладів.

1,0

Нагородження підприємців району
грамотами,відзна ками та цінними
подарунками

–

Залучення

молоді

5
1

2
кої роботи, із залученням
успішних підприємців та
підприємств, серед учнів
і випускників загально освітніх
навчальних
закладів

3
4
них семінарів, конферероки
нцій, лекцій, зустрічей, із
залученням
успішних
підприємців та фахівців
підприємств, для учнів і
випускників загально освітніх
навчальних
закладів

5
зайнятості за (згодою) спільно з
відділом
освіти
райдержадміністр
ації та суб’єктами
господарювання
району

6
7
8
9
нду загадо підприємницьльнообо кої діяльності
в’язкового
державно го соціального страхування
України на
випадок
безробіття
V. Впровадження новітніх технологій на виробництві та розвиток ІТ-технологій
1 Впровадження інновацій 1.1. Започаткування кон- 2017 – 2018 Відділ економіч Кошти
1,0
1,0
курсу „Кращий підприє- роки
ного розвитку і районного
ємець” із впровадження
торгівлі райдерж- бюджету
інноваційних технологій
адміністрації
2 Розвиток молодіжного 2.1. Створення умов для 2017 – 2018 Районний центр Кошти
1,0
1,0
підприємництва
розвитку ринку ІТ на роки
зайнятості за (зго- районного
території Свалявського
дою) спільно з бюджету
району через організацію
відділом
освіти
навчальних заходів (куррайдержадміні сів, семінарів, форумів,
страції та суб’єкобговорень тощо) для
тами господарюмолоді
вання району
ВСЬОГО з районного бюджету :
2017 рік – 263,0 тис.грн
2018 рік – 203,0 тис.грн

