Додаток 1
до програми
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ПАСПОРТ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі
на 2017 – 2018 роки
Ініціатор
розроблення Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержПрограми
адміністрації
Дата,
номер
і
назва На виконання розпорядження голови облдержадрозпорядчого документа органу міністрації 07.11.2016 № 533 „Про Програму
виконавчої
влади
про розвитку малого і середнього підприємництва в
розроблення програми
області на 2017 – 2018 роки”
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

Назва напряму діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансуван
ня

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень

2017
рік
1
1.

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
ємництва, громадськості

Очікуваний результат

2018
рік

2

8
−

−

–

9
Прозорість, врахування громадської думки, обов’язковий розгляд ініціатив, зауважень та пропо-зицій,
наданих
у
встановленому законом
порядку фізичними та
юридичними особами, їх об’єднаннями,
інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Підвищення відкритості і прозорості дій
влади.
Наповнення
реєстру регуляторних
актів на сайті РДА

1
1.

2

3
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
райдержадміні послуги” та виконання надання адміністративрозпорядження Кабінету них послуг
страції, фінансове
Міністрів
України
управління райдержадміністрації
від 16 травня 2014 року
№ 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

9
Автоматизація дія льності центру надання адміністративних
послуг, поліпшення
якості надання адміністративних послуг
шляхом
придбання
комп’ютера та інформаційного терміналу, включаючи підвищення рівня комфортності обслуговувавння суб’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

1

2

1.

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
6
ІІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
1.1. Фінансова підтримка 2017 – 2018 Фінансове управ - Кошти
діяльності
малих
та роки
районного
ління райдержад
середніх
підприємств
міністрації, відділ бюджету
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

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, здешевлення кредитних
ресурсів для реалізації інвестиційних
та інноваційних проектів шляхом запровадження ефективного
механізму фінансової
підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності за рахунок
коштів
районного
бюджету.
Надання інформації
суб’єктам підприємництва щодо вільних
земельних
ділянок,
виробничих
площ,
об’єктів незавершеного
будівництва
тощо

Забезпечення рівних
умов доступу суб’єктів підприємництва
до фінансових і мате-

1

2.

2

3
4
5
(надання) продукції, то варів,робіт,послуг бюджетним установам р-ну
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)

8

9
ріальних 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

1

2

4

5

6

7

8

9

3.1.Проведення навчаль- 2017 – 2018 Районний центр Кошти фо- –
–
Залучення молоді до
роки
них семінарів, конферезайнятості за (зго- нду загапідприємницької
нцій, лекцій, зустрічей, із
дою) спільно з льнообо діяльності
залученням
успішних
відділом
освіти в’язкового
підприємців та фахівців
райдержадміністр державно підприємств, для учнів і
ації та суб’єктами го соціальвипускників загально господарювання
ного страосвітніх
навчальних
району
хування
закладів
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
зайнятості за (зго- районного
підприємництва
розвитку ринку ІТ на роки
дою) спільно з бюджету
території Свалявського
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
3.

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

3

