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ВСТУП

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення
високого рівня життя громадян. Тому в кожній країні питання створення
належних умов для відповідального перед державою, соціально орієнтованого, спрямованого на вирішення як поточних, так і довгострокових
задач бізнесу завжди належали до першочергових.
Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із
головних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно
вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій органів
місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у сфері
підприємництва на районному рівні.
Комплексна Програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Козелецькому районі на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою
створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва,
забезпечення його конкурентоспроможності та підвищення ролі у вирішенні
завдань економічного і соціального розвитку району, спрямування для цього
дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських
організацій та об’єднань підприємців.
Законодавчим підґрунтям для розробки Програми є вимоги Закону
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва» з урахуванням районних особливостей.
У Програмі враховано положення Законів України «Про Національну
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про
адміністративні послуги», а також
Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації районної програми розвитку малого і середнього
підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань
регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44.
Програма є складовою частиною Програми економічного і соціального
розвитку Козелецького району та логічним продовженням Програми підтримки
розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки з урахуванням
аналізу результатів її виконання.
Програма належить до інструментів реалізації на регіональному рівні
державної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва,
активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційноінноваційної діяльності та направлена на створення умов для сталого розвитку
господарюючих суб’єктів, удосконалення ринкових відносин.
Основними принципами, за якими сформовано Програму є:
об’єктивність, доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання
загальнодержавних інтересів. Програма відображає систему цілей, завдань,
цільових показників і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і
термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення нормативноправових, фінансових, соціально-економічних, ресурсних, інформаційних та
інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

У процесі підготовки заходів програми враховані пропозиції структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних громад, громадських
організацій та об’єднань підприємців, координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при Козелецькій районній державній адміністрації,
Торгівельної ради підприємців в районі та громадської ради при
райдержадміністрації.
При проведенні прогнозних розрахунків показників розвитку малого і
середнього підприємництва використані данні головного управління
статистики у Чернігівській області, районного центру зайнятості, державного
реєстратора, Козелецького відділення Ніжинської ОДПІ ГУ Державної
фіскальної служби в Чернігівській області.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
1.

2.
3.

Козелецького району Чернігівської області на 2017-2020 роки
Загальна характеристика регіону:
Площа території (тис. км кв.) – 2,66
Кількість населення (тис. чол.) – 44,6
Специфіка[1] – аграрна структура господарства
Перелік територій, які відносяться до :
зон інвестиційної привабливості – не визначені
територій пріоритетного розвитку – не визначені
єврорегіонів –не визначені
Дата затвердження Програми
(найменування і номер відповідного рішення)
Головний замовник Програми:
Районна державна
Головний розробник Програми:
адміністрація
Співрозробники:

4.

Мета Програми

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації
Дані
Програми в динаміці змін цільових станом на
показників:
початок
дії
Програми
(звіт 2015

Управління економічного розвитку
районної
державної
адміністрації
Районний центр зайнятості,
фінансове управління, органи
місцевого самоврядування
Створення сприятливих умов для
розвитку малого
і
середнього
підприємництва району, підвищення
економічних показників розвитку
регіону,
розвитку
пріоритетних
галузей економіки, забезпечення
зайнятості
населення
шляхом
заохочення суб'єктів господарювання
до розвитку їх діяльності.
Основними пріоритетними
напрямами розвитку малого і
середнього підприємництва району є:
розвиток сучасної інфраструктури та
впровадження нових форм фінансової
підтримки малого і середнього
підприємництва створення
сприятливих умов розвитку суб’єктів
господарювання шляхом спрощення
системи реєстрації та процедури
отримання документів дозвільного
характеру, підвищення ефективності
господарювання суб’єктів
підприємницької діяльності.
Очікувані показники
2020 рік (прогноз)

рік)
2 - СП
33- МП
1090

2 – СП
40 -МП
1280

1150
155

1190
163

18,8

32,7

17,4

27,8

7

10

бізнес-центри

-

-

бізнес-інкубатори

-

-

технопарки

-

-

лізингові центри

-

-

фінансово-кредитні
установи:
кредитні
спілки, установи взаємного кредитування

-

-

фонди підтримки підприємництва

-

-

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

біржі

-

-

інформаційно-консультативні установи

4

5

страхові компанії

-

-

аудиторські фірми

2

3

кредитні спілки

1

2

-

-

25

35

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість
суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)
Кількість найманих працівників на малих
підприємствах
Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)
Кількість суб’єктів малого підприємництва
юридичних осіб (всього)
Надходження від діяльності суб’єктів малого
підприємництва (юридичних і фізичних осіб)
до місцевого бюджету (млн. грн.)
Надходження від діяльності суб’єктів
середнього підприємництва до місцевого
бюджету (млн. грн.)
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки
суб’єктів МСП (од.)

7.

об’єднання підприємців
Залучення суб’єктів МСП до виконання
робіт/послуг за державні кошти – кількість
(од.) / обсяги (тис. грн.)
Кількість
підприємців,
що
пройдуть
підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації (осіб)
Терміни і етапи реалізації Програми

Програма впроваджується протягом
2017-2020 років. Упродовж терміну
щоквартально проводиться аналіз
заходів та здійснюється контроль за

виконанням Програми.
8.



Перелік цільових проектів і підпрограм.








Впорядкування нормативного
регулювання підприємницької
діяльності
Впровадження регуляторної
політики
Фінансово-кредитна та інвестиційна
підтримка
Ресурсне та інформаційне
забезпечення
Формування сучасної
інфраструктури підтримки малого і
середнього підприємництва
Вдосконалення системи підготовки,
перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрового потенціалу
Розвиток міжнародного
співробітництва

Органи місцевого самоврядування,
районний центр зайнятості, Козелецьке
відділення Ніжинської ОДПІ ГУ
Державної фіскальної служби в
Чернігівській області, об’єкти
інфраструктури підтримки
підприємництва.

Виконавці:

9.

Джерела фінансування Програми

10.

Система
Програми

організації

контролю

за

Кошти державного та місцевого
бюджету, ДО «Регіональний фонд
підтримки підприємництва по
Чернігівській області»
виконанням Організацію виконання Програми
здійснює районна державна
адміністрація, її структурні
підрозділи
спільно з територіальними
представництвами
центральних органів виконавчої
влади, які розробили
відповідні заходи Програми.
Вiдповiдальні за здійснення
запланованих заходів
забезпечують реалiзацiю заходів
Програми у повному обсязі.
Моніторинг здійснює управління
економічного розвитку районної
державної адміністрації, в разі
необхідності інформує районну раду.
Підбиття підсумків з виконання
Програми буде здійснюватися на
засіданнях координаційної ради з
питань розвитку
підприємництва при Козелецькій
районній державній адміністрації,

постійної комісії районної ради з
питань бюджету та соціальноекономічного розвитку району.

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі.
Мале і середнє підприємництво займає важливе місце у соціальноекономічному розвитку не лише певної адміністративно-територіальної
одиниці, а й держави в цілому. Перевагою малого підприємництва є
мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій,
що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Разом з тим цей сегмент
економіки потребує державної підтримки та створення сприятливих умов.
В сучасних умовах стоїть актуальне завдання – використати переваги
підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи
господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших
видів підприємницької активності для піднесення і структурної перебудови
економіки регіону, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.
Факторами, що визначають особливу роль малого і середнього
підприємництва, є:
забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого
безробіття;
стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку
середнього класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує
стабільність суспільства;
всебічне сприяння розвитку людського капіталу;
формування місцевих споживчих ринків;
сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки
послабленню майнової диференціації та підвищенню рівня доходів населення.
Створення сприятливого середовища для формування та функціонування
суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових
завдань місцевих органів влади.
Загальний стан підприємництва та його роль характеризується наступними
даними.
За підсумками 2015 року в районі діяли 1313 суб’єктів малого
підприємництва, в тому числі 155 юридичних осіб, 8 середніх підприємств та
1150 фізичних осіб - підприємців.
За видами економічної діяльності пріоритетною сферою діяльності
суб’єктів підприємництва району залишається торгівля та сфера послуг, питома
вага якої у загальному обсязі реалізації становить 85%. Значно меншими за цим
показником є промисловість, сільське господарство та будівництво, на долю
яких приходиться 15%.
За січень - вересень 2016 року в районі зареєстровано 143 фізичних осіб підприємців (закриті 77ФОП) та нових 13 підприємств юридичних осіб,
(скасовано 2).
До кінця 2020 року планується 163 підприємства – юридичних осіб малих
підприємств, 8 середніх підприємств та 1190 фізичних осіб - підприємців.

Одним із показників розвитку малого підприємництва, який широко
використовується у порівняльному аналізі, є кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Кількість діючих малих
підприємств постійно коливається. Це зумовлено реєстрацією нових
підприємств та скасуванням існуючих. Крім того, у зв'язку з прийняттям Закону
України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні” змінено критерії віднесення підприємств до кола
малих, середніх або великих, в залежності від кількості працівників та обсягів
реалізації продукції (робіт, послуг), що призвело до переведення підприємств із
кола малих підприємств у коло середніх та навпаки.
За підсумком 2015 року по статистичним даним кількість діючих малих і
середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення становить відповідно
33 та 2 одиниці.
На кінець терміну дії Програми даний показник очікується отримати
діючих малих і середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення
становитиме відповідно 40 та 2 одиниці. Як видно з рис. 1 даний показник
характеризується відносною стабільністю.

Значна роль у сфері малого підприємництва району відведена фізичним
особам як суб’єктам господарювання.
У сфері малого підприємництва за підсумком 2015 року функціонувало
1150 суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.
Більша частина підприємців займаються торгівельною діяльністю – понад
800 осіб.
В сфері малого підприємництва станом на 1 січня 2016 року кількість
найманих працівників становить 1090 осіб, до кінця 2016 року планується
збільшення даного показника на 0,9% або 1100 осіб. До кінця терміну дії
Програми очікується збільшення найманих працівників до 1280 осіб.
Значним є внесок малих і середніх підприємств у загальний обсяг
реалізованої
продукції в районі. Протягом останніх років зберігається

позитивна динаміка цього показника. За підсумками 2015 року реалізована
продукція середніх підприємств становить 583,1 млн.грн ,а малих - 332,0
млн.грн.
На кінець терміну дії Програми прогнозується, що обсяг реалізованої
продукції (робіт, послуг)середніх підприємств за підсумками 2020 року
становитиме 750,0 млн.грн, а малих підприємств – 450,0 млн.грн. Рис. 2.

За останні роки відбулись позитивні зрушення щодо надходження до
місцевого бюджету від малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності
юридичних та фізичних осіб, у 2015 році доходи склали 36,3 млн. грн., у 2020
році цей показник становитиме 60,5 млн. грн.
Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва
надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття шляхом надання дотацій на створення додаткових робочих
місць для працевлаштування безробітних та одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Проводилась робота з виявлення та легалізації суб’єктів підприємницької
діяльності, що діють без відповідної реєстрації та сплати податків. Протягом
9 місяців 2016 року легалізовано 23 робочих місць, залучено до державної
реєстрації 3 особи.
Враховуючи те, що робочі місця створюються в основному в сфері
малого бізнесу, службою зайнятості вживаються заходи по залученню
безробітних громадян до підприємницької діяльності
Значна увага розвитку малого і середнього підприємництва приділяється
в районному центрі зайнятості, де проводиться професійна підготовка
безробітних. За підсумками січня – вересня 2016 року 3 безробітних були
направлені на курси
« Підприємець – початківець». Після закінчення курсів
отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи 3 чоловіки у сумі
14,2 тис.грн.

За підсумками 9 місяців 2016 року проведено 5 семінарів, з них: 5 –
профінформаційні « Як започаткувати власний бізнес».
В приміщенні центру зайнятості оформлений стенд з матеріалами як
розпочати власну справу.
Постійно надаються безкоштовні консультації щодо реєстрації
підприємницької діяльності, порядку оформлення необхідних документів.
В районі проводиться політика, направлена на створення сприятливого
середовища для здійснення підприємницької діяльності та зменшення
адміністративного тиску на підприємців, що позитивно впливає на піднесення
ділової активності населення, сприяє розширенню та підвищенню ефективності
підприємницької діяльності.
3 8 серпня по 8 вересня 2016 року в районі проводився місячник підтримки
підприємництва з нагоди відзначення Дня підприємця, в рамках якого
визначалися кращі підприємці району, взявши до уваги їх господарську,
суспільно-економічну та соціальну діяльність за 2014-2015 роки та за І півріччя
2016 року, також 2 вересня поточного року було проведено круглий стіл з
підприємцями району, на якому розглядалися питання щодо подальшого
розвитку підприємництва та їх нагородження.
Важливою складовою є підтримка місцевих виробників продукції та
залучення їх до участі у здійсненні поставок продукції, робіт, послуг для
забезпечення регіональних потреб.
З метою підтримки суб’єктів підприємницької діяльності району, щорічно
в районному бюджеті передбачається 20,0 тис. грн. для надання кредиту під
обґрунтований бізнес план. При необхідності надається відповідна
інформаційна підтримка СПД. Сума може бути збільшена до 200 – 500 тис.
грн.., через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській
області.
Розвиток системи адміністративних послуг передбачає вдосконалення
організаційних форм їх надання, відкриття центрів адміністративних послуг в
територіальних громадах, створення єдиного державного веб-порталу з
розміщенням вичерпної інформації щодо таких послуг, розроблення
законодавства у цій сфері.
Інформаційна
політика
сприяє
отриманню
споживачами
адміністративних послуг відомостей, пов’язаних з одержанням ліцензій,
дозволів, висновків, погоджень, інших документів. В свою чергу державна
політика у сфері надання таких послуг визначає основні засади та принципи
функціонування системи адміністративних послуг, які сприятимуть
підвищенню якості їх надання фізичним та юридичним особам.
Максимальна доступність та відкритість інформації щодо одержання
адміністративних послуг мають вплив на дотримання принципу рівності
громадян, формування конкурентного середовища та значною мірою
визначають ділову активність населення. Сприятливе державне регулювання
стимулює підвищення продуктивності та залучення інвестицій.
Поширення європейських підходів до створення доступних та зручних
умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб щодо отримання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

На виконання Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI «Про
адміністративні послуги», Указу Президента України від 12 березня 2013 року
№ 128/2013 розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18
вересня 2013 року № 257 створено Центр надання адміністративних послуг
Козелецької районної державної адміністрації (ЦНАП) за адресою: сел.
Козелець, вул. Соборності, 27, який розміщується на І поверсі адміністративної
будівлі Козелецької районної ради.
З метою здійснення функцій з керівництва та організації діяльності
Центру в структурі районної державної адміністрації утворено відділ
адміністративних послуг.
Названим розпорядженням затверджені: Положення про Центр надання
адміністративних послуг; Регламент роботи Центру, Графік роботи Центру
надання адміністративних послуг, Перелік адміністративних послуг, які
надаються Козелецькою районною державною адміністрацією та її
структурними підрозділами, Інформаційні та технологічні картки на кожну
адміністративну послугу, які надаються Козелецькою районною державною
адміністрацією та її структурними підрозділами.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.06.2014
№ 194 ”Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 18 вересня 2013 року № 257” до переліку адміністративних
послуг, які надаються через ЦНАП включені адміністративні послуги органів
виконавчої влади, наведені у затвердженому розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р переліку.
За підсумками 9 місяців 2016 року до Центру надання адміністративних
послуг надійшло звернень від громадян споживачів адмінпослуг – 6858,
надано адміністративних послуг – 6850.
Основними завданнями Центру є: організація надання адміністративних
послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів
звернень; спрощення процедури отримання адміністративних послуг та
поліпшення якості їх надання; забезпечення інформування суб’єктів звернень
про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через
адміністратора.
Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними
органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами
або організаціями.
В ЦНАП Козелецької районної державної адміністрації крім
адміністративних послуг райдержадміністрації та її структурних підрозділів
надаються адміністративні послуги відділом Держгеокадастру у Козелецькому
районі.
У приміщенні, де розміщується Центр, в подальшому можуть також
надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування,
фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг
тощо) суб’єктами господарювання, добір яких буде здійснюватись на
конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат
та витрат часу суб’єкта звернення.

Виготовлені та розміщені в приміщенні Центру 6 інформаційних стендів,
на яких розміщена інформація про Центр, положення, регламент роботи центру,
графік роботи, перелік адміністративних послуг, інформаційні та технологічні
картки на кожну адмінпослугу, зразки заяв для їх отримання.
Основні зусилля райдержадміністрації в цьому напрямку спрямовані на
створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів
бізнесу, налагодження діалогу між державними органами та підприємницькою
спільнотою. Ця діяльність спрямована на забезпечення прозорості, відкритості
та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, уникнення
посередницьких послуг, оптимізацію реєстраційно-дозвільних процедур,
підвищення рівня задоволеності заявників якістю наданих адміністративних
послуг.
Згідно законодавства надаються адміністративні послуги в електронній
формі з використанням мережі Інтернет через Єдиний державний портал
адміністративних послуг та отримання інформації про адмінпослуги і порядок
їх надання шляхом безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг.
Завданнями адміністративної реформи передбачається: спрощення
процедур започаткування бізнесу; забезпечення належного функціонування
системи електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; скорочення кількості документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності; зменшення часових і грошових витрат підприємців
при проходженні дозвільних процедур; зниження рівня корупції шляхом
створення єдиної державної системи адміністративно-інформаційного
документообігу; скорочення видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню.
Здійснення реформ у сфері дерегуляції розвитку підприємництва
спрямовані на удосконалення порядку надання адміністративних послуг.
З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у
формуванні державної політики у сфері підприємництва та на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 518 „Про
утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців”, в районі
створена торгівельна Рада підприємців, яка затверджена розпорядження в. о.
голови районної державної адміністрації від
3 серпня 2009 року № 349.
Торгівельна рада підприємців є постійно діючим консультативно дорадчим
органом із складу підприємців, голова торгівельної Ради – Санченко Микола
Семенович.
З 1 березня 2011 року в районі створена спілка підприємців Козелецького
району „ Десна”, яку очолює фізична – особа підприємець Коваленко Микола
Іванович.
Незважаючи на стабільну ситуацію в малому та середньому бізнесі,
залишаються невирішеним ряд проблемних питань, що негативно впливають на
розвиток цього сегменту економіки району, до яких належать:
- високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів малого і
середнього бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування;
- відсутність стимулювання для активного впровадження суб’єктами
малого і середнього підприємництва інноваційних технологій,
виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

- недостатній рівень роботи об’єктів інфраструктури підтримки
підприємництва у питаннях надання допомоги суб’єктом господарювання
на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з
відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського
досвіду;
- недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються
підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у
бізнесі;
На розв’язання проблемних питань, подолання негативних тенденцій
розвитку підприємництва в районі направлена районна Програма розвитку
малого і середнього підприємництва у Козелецькому районі на 2017-2020 роки.
У програмі визначені мета і пріоритетні завдання, основні напрями
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, їх взаємодія із громадськими організаціями та об'єднаннями
підприємців для реалізації запланованих заходів.
3.Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливого підприємницького
середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих
бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки
спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього
підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової
інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів,
виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на
створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього
підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його
підтримки і захисту.
Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде
здійснюватись шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток
пріоритетних сфер діяльності:
- максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності
юридичних і фізичних осіб з інтересами відповідних адміністративнотериторіальниходиниць;
- забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально
вразливих верств;
- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових,
майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району;
- забезпеченню продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових
(економічно доцільних) робочих місць, само зайнятості;
-наповненню державного і місцевих бюджетів;
- підвищенню рівня підприємницької активності сільського населення;
- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціальнопобутових проблем;
- підвищенню підприємницької культури населення.

В соціально-політичному аспекті Програма повинна сприяти
включенню населення району в активний процес покращання умов життя,
формуванню потужного соціального прошарку власників.
Основні завдання Програми:
- удосконалення нормативно-правового регулювання сфери малого бізнесу;
- сприяння розвитку сфери малого бізнесу шляхом ініціювання
впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності, реалізація державної регуляторної політики, удосконалення
механізму надання суб’єктам господарської діяльності документів
дозвільного характеру;
- створення конкурентного середовища;
- залучення інвестицій в сектор малого бізнесу;
- розширення за участю органів місцевої влади та самоврядування
інфраструктури підприємництва шляхом створення та розвитку установ
фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу;
- залучення до сфери малого бізнесу військовослужбовців звільнених у запас;
- активізація підприємницької діяльності у сільській місцевості за рахунок
його фінансово-кредитної підтримки;
- стимулювання створення нових робочих місць та само зайнятості;
- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у
виставково-ярмаркових заходах з метою поглиблення міжрегіонального і
міжнародного співробітництва;
- удосконалення системи професійної освіти, підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього
підприємництва.
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4.Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами
підтримки малого і середнього підприємництва:
4.1. впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
4.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
4.3. ресурсне та інформаційне забезпечення;
4.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва.
4.1. Впорядкування нормативного регулювання
підприємницької діяльності
Даною програмою передбачені заходи спрямовані на удосконалення
нормативної-правової бази, що регулює діяльність малого та середнього
підприємництва. Ці заходи передбачають забезпечення участі представників
малого і середнього підприємництва, їх об’єднань у процесі визначення та
аналізу актуальних проблем у цій сфері та вироблення на його основі
пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства і нормативно-правових
актів місцевих органів влади, внесення необхідних змін.
Програма підтримки малого та середнього підприємництва - це
інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на
місцевому рівні.
Первинним вектором такої політики є впорядкування
нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення
всіх перешкод реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємництва в
районі.
Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності в
районі направлене на реалізацію таких заходів:
- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та
на сайтах, проведення відкритих їх обговорень за участю представників
громадськості, проведення відстежень регуляторних актів та оприлюднення
звітів з відстеження їх результативності;
- надання консультативної допомоги органам місцевого самоврядування
щодо розробки проектів регуляторних актів, проведення навчальних семінарів
щодо роз’яснення положень Закону України “Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності”;
- забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів
державної влади та місцевого самоврядування стосовно впровадження
державної регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в районі,
оновлення інформаційного стенду для підприємців;
- проведення роботи щодо скорочення документів дозвільного характеру,
внесення змін до регламентів видачі дозвільних документів;
- забезпечення ефективної діяльності координаційної ради з питань розвитку
підприємництва районної державної адміністрації та ради підприємців району;
- здійснення аналізу звернень підприємців на “гарячу лінію”, проведення
роз’яснювальної роботи серед населення стосовно здійснення підприємницької
діяльності.

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Одним із головних напрямів підтримки малого і середнього
підприємництва є створення системи фінансово – кредитної підтримки.
Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки
підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових можливостей
усіх джерел підтримки підприємництва, створення оптимальних механізмів
ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів,
створення можливостей для накопичення та інвестування власних коштів.
Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів,
спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до фінансовокредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно створити банк
даних фінансово-кредитних установ у сфері мікрокредитування.
Фінансове забезпечення Програми в районі здійснюватиметься головним
чином за рахунок коштів районного бюджету та Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом упровадження
диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів підприємцями,
що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у пріоритетних галузях
економіки, зниження ставок орендної плати за використання приміщень, землі,
устаткування з урахуванням специфіки району. Підтримка повинна надаватись
на конкурсній основі. Переваги повинні надаватись підприємствам, що здатні
організувати нові робочі місця, налагодити використання у виробництві
місцевих сировинних ресурсів, впроваджувати нові енергозберігаючі
технології.
Підтримка малого та середнього бізнесу планується шляхом надання дотацій
підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць для
працевлаштування безробітних громадян, у першу чергу соціально
незахищених
категорій
населення
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття.
Інвестиційна підтримка буде здійснюватись шляхом поновлення бази даних
інвестиційних проектів підприємств малого та середнього підприємництва
району, забезпечення вільного доступу підприємців до участі у конкурсних
торгах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти.
Основними видами фінансово-кредитної підтримки у 2017-2020 роках
мають бути фінансування інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва у
формі фінансового кредиту, отриманого суб’єктами малого і середнього
підприємництва та надання одноразової допомоги по безробіттю для заняття
підприємницькою діяльністю.
Переваги у фінансовій підтримці будуть надані суб’єктам малого та
середнього бізнесу, які планують:
- розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (робіт, послуг),
створення нових робочих місць;
- здійснення господарської діяльності за пріоритетними напрямами
соціально-економічного розвитку району;
- придбання, модернізація і відновлення основних засобів;

- виробництво нових видів продукції, робіт, послуг, технологій і
підвищення якості продукції (робіт, послуг);
- поліпшення екологічної ситуації в районі.
Перспективним напрямком досягнення програмної мети будуть дії
районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування щодо
здійснення комплексу заходів по нарощуванню обсягів залучення інвестицій у
розвиток малого і середнього бізнесу.
В рамках регіональної політики планується проведення аналізу стану
соціально-економічного розвитку району. Буде здійснена диверсифікація
шляхів залучення інвестицій в економічну та соціальну сферу району і на цій
основі збільшення обсягів фінансування з різних джерел для створення нових
та розвитку діючих малих та середніх підприємств.
Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності
фінансування її складових.
4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення
Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення спрямована
на вирішення питань інформаційної, консультаційної та практичної допомоги
суб’єктам підприємницької діяльності.
Важливим напрямком підтримки розвитку малого та середнього
підприємництва має стати
питання підвищення кваліфікації кадрів
підприємництва та навчання незайнятого населення основам підприємницької
діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні умов для само
зайнятості безробітного населення шляхом навчання зареєстрованих
безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою
діяльністю; здійсненні професійної підготовки і підвищення кваліфікації
підприємців; надання консультаційної та організаційної допомоги
підприємцям-початківцям з питань законодавства й оподаткування.
Різновидом ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва є
залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за
рахунок бюджетних коштів та до участі у всеукраїнських, національних,
обласних та районних виставково-ярмаркових заходах, форумах, конференціях,
ділових зустрічах, навчальних програмах.
Основними напрямками роботи з питання сприяння ресурсному,
інформаційному забезпеченню та формуванню інфраструктури є: створення і
постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та
невиробничого призначення, що не використовуються та можуть бути передані
підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів та
консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, висвітлення в
районній газеті “Новини Придесення” та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації питань розвитку підприємництва та реалізації державної
регуляторної політики.
По ресурсному забезпеченню у 2017-2020 роках у ході реалізації
програми передбачається здійснити наступні основні заходи:
- створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень,
виробничих площ, обладнання, устаткування, незавершеного будівництва;

- формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і
середнього бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів;
- створення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку
потенційних інвесторів;
Підтримка райдержадміністрації та місцевих органів влади буде
направлена на розвиток регіональних, міжрегіональних та міжнародних
економічних зв’язків.
Одним із важливих напрямків програми підтримки малого і середнього
підприємництва залишатиметься підготовка та підвищення кваліфікації кадрів
для малого підприємництва, навчання незайнятого населення, молоді, жіноцтва
та школярів основам підприємницької діяльності.
Для залучення використання людських ресурсів та з метою кадрового
забезпечення малого і середнього підприємництва, підвищення рівня життя
населення передбачено:
- науково-методичне забезпечення сфери малого і середнього
підприємництва;
- проведення круглих столів, семінарів;
- запровадження спільних зі службою зайнятості навчань незайнятого
населення;
- участь у заходах, спрямованих на виховання ділових якостей у
школярів, молоді.
Вищезазначена діяльність забезпечить зростання у структурі населення
працездатного віку частки зайнятих на підприємствах.
Для забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері підприємництва буде
продовжуватися робота по залученню безробітних до навчання на курсах
„Підприємець – початківець”, „Як започаткувати власну справу”.
В районі передбачається робота по залученню молодих людей до
навчання за професіями, які забезпечать само зайнятість (ремонт
телерадіоапаратури, перукар – модельєр, кравчиня);
Недосконалість
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подальше скорочення кількості робочих місць на сільськогосподарських
підприємствах, які в основному забезпечували роботою жителів села.
Інформаційне
забезпечення
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва передбачає реалізацію заходів Програм, спрямованих на:
- створення комп'ютерної мережі і забезпечення доступу суб'єктів
підприємництва до ділової інформації (про ресурсну і товарну бази,
постачальників товарів та послуг, джерела і умови кредитування, потенційних
інвесторів, комунальне майно, вільні нежитлові та виробничі площі, комерційні
пропозиції великих та середніх підприємств);
- створення на районному веб-сайті спеціалізованої сторінки для
інформування суб’єктів підприємницької діяльності про новини й події в сфері
підприємництва в районі, реквізити провідних громадських об’єднань
підприємців, адреси об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва,
державних установ;
- забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які
суттєво впливають на ринкове середовище, своєчасне доведення виданих
регуляторних актів до суб’єктів підприємницької діяльності;

- організація місцевих і районних виставок-ярмарків, участі підприємців
в міжнародних конференціях, виставках, семінарах і конкурсах з метою обміну
досвідом, використання інноваційних ідей, „ноу-хау”, високих технологій;
4.4.формування інфраструктури малого бізнесу.
Даний розділ програми спрямований на поліпшення активності діючих в
районі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також
створення нових об’єктів, діяльність яких є важливою умовою забезпечення
фінансової,
матеріально-технічної,
інформаційної,
технологічної,
консультативної, кадрової й освітньої підтримки суб’єктів малого і
середнього підприємництва.

Заходи з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва
Козелецького району на 2017-2020 роки
№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Зміст заходу

3

Термін
виконан
ня

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

6

Вартість

7

8

Розділ І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.

Підвищення
ефективності
реалізації
державної
регуляторної
політики

1.1. Планування діяльності з підготовки
проектів нормативних актів, які регулюють
здійснення підприємницької діяльності
1.2.
Забезпечення прозорості підготовки
проектів
регуляторних
актів
шляхом
оприлюднення
через
засоби
масової
інформації та на веб-порталі районної
державної адміністрації в мережі Інтернет
(розділ «Регуляторна політика»)
1.3. Виконання заходів з відстеження
результативності дії регуляторних актів та їх
перегляд
(складання
плану-графіка
відстежень, проведення анкетувань, опитувань
підприємців тощо)
1.4. Проведення моніторингу ефективності
впливу регуляторних актів на ділову
активність та підприємницьке середовище
міста, визначення законодавчих перешкод,
що впливають на розвиток малого і
середнього бізнесу

Щороку

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

Щороку

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

Щороку

Управління
економічного
розвитку районної
державної
адміністрації,
Торгівельна рада
підприємців та
об’єднання
підприємців

Вкладень
коштів не
потребує

-

Постійно

1.5. Забезпечення доступу до інформації про
здійснення регуляторної діяльності та заходів
з відстеження результативності регуляторних
актів
1.6. Проведення відкритих обговорень
проектів регуляторних актів, які суттєво
впливають на розвиток малого і середнього
підприємництва,
за участю суб’єктів
господарювання, галузевих рад і спілок
2.

Вдосконалення
дозвільної
системи
та
надання
адміністративних послуг

Постійно

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

Упродовж
дії
Програми

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.1.
Проведення
аналізу
виконання
дозвільними та адміністративними органами
вимог законодавства України з відповідних
питань, внесення пропозицій

Щокварта
лу

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.2. Здійснення заходів щодо скорочення
термінів
розгляду
звернень
суб’єктів
господарювання та оптимізація процедур
отримання документів дозвільного характеру,
надання адміністративних послуг

Постійно

Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр
ації
Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.3. Інформування суб’єктів господарювання
через засоби масової інформації, офіційний
веб-портал райдержадміністрації про зміни в
законодавстві та процедуру отримання
документів
дозвільного
характеру
та
адміністративних послуг.

Щокварта
лу

Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.4. Збільшення кількості адміністративних
послуг, що надаються через ЦНАП за різними
видами діяльності

Щороку

Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр

Кошти
міського
бюджету

В межах асигнувань

3.

Підвищення рівня
правового і
соціального
захисту суб’єктів
підприємництва

2.5. Постійне оновлення інформаційних
стендів з надання адміністративних та інших
послуг, здійснення електронних консультацій
заявників

2017-2020
роки

2.6. Проведення анкетування та вивчення
думки
суб’єктів
підприємництва
та
відвідувачів
щодо
якості
надання
адмніністративних послуг

2017-2020
роки

3.1. Проведення контролюючими органами
перевірок діяльності суб’єктів малого і
середнього підприємництва виключно в
межах чинного законодавства
3.2. Активізація співпраці та розвиток
партнерських відносин
між суб’єктами
підприємництва і владою та забезпечення
рівноправних умов діяльності для суб’єктів
всіх форм власності
3.3. Проведення конкурсів з організації
пасажирських
перевезень
на
міських
маршрутах загального користування та
визначення
переможців
виключно
на
конкурсних засадах, із залученням до участі
суб’єктів малого і середнього бізнесу

ації
Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Центр надання
адміністративних
послуг міської
ради
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Постійно

Органи
державного
нагляду і
контролю

Вкладень
коштів не
потребує

-

Постійно

Органи місцевого
самоврядування

Вкладень
коштів не
потребує

-

Постійно

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

3.4. Проведення земельних торгів у формі
аукціонів з продажу або набуття права оренди
земельних ділянок та формування реєстру
земельних ділянок, які передбачені
для
здійснення підприємницької діяльності

3.5. Вжиття спільних заходів щодо легалізації
трудових відносин та оплати праці на
підприємствах малого і середнього бізнесу, у
тому числі шляхом проведення комплексних
перевірок суб’єктів господарювання з питань
дотримання трудового законодавства

4.

Вдосконалення
податкової
політики

4.1. Внесення пропозицій до вищестоящих
органів щодо усунення неузгодженостей та
протиріч норм чинного законодавства з
питань оподаткування

4.2. Забезпечення функціонування Центру
обслуговування платників податків шляхом

Щороку

Постійно

2017-2020
роки

Постійно

Сектор
містобудування та
архітектури
райдержадміністр
ації

Управління
соціального
захисту населення
райдержадміністр
ації, районний
центр зайнятості,
Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

Вкладень
коштів не
потребує

-

Вкладень
коштів не
потребує

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

Вкладень
коштів не
потребує

Козелецьке
відділення

Вкладень
коштів не

-

-

надання якісних послуг, розширення їх
переліку з урахуванням потреб та пропозицій
платників податків

Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

4.3. Вдосконалення дії спрощеної системи
оподаткування,
обліку,
звітності
та
адміністрування податків

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

4.4. Забезпечення систематичних консультацій
суб’єктів підприємництва, громадян щодо
дотримання
нормативно-правового
законодавства, яке регулює підприємницьке
середовище

4.5. Встановлення фіксованих ставок єдиного
податку, за групами оподаткування, для
суб’єктів малого і середнього підприємництва
та забезпечення їх перегляду в межах чинного
законодавства

2017-2020
роки

Постійно

2017-2020
роки

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.
Фінансове
управління
райдержадміністр
ації,
Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

Розділ ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка

потребує

Вкладень
коштів не
потребує

Вкладень
коштів не
потребує

-

-

Вкладень
коштів не
потребує

1.

Удосконалення
фінансової
підтримки
підприємницьких
ініціатив

1.1. Внесення пропозицій районній державній
адміністрації щодо фінансового забезпечення
заходів з реалізації Програми розвитку малого
і середнього підприємництва на 2017-2020
роки при формуванні міського бюджету на
відповідний рік

2017-2020
роки

Фінансове
управління
райдержадміністр
ації

1.2. Формування бази даних банківських
установ з метою інформування суб’єктів
малого і середнього про наявні фінансові
ресурси

2017-2020
роки

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

1.3. Інформування представників бізнесу щодо
можливостей доступу до
альтернативних
видів фінансово- кредитної підтримки
(міжнародні фонди, програми технічної
допомоги, системи лізингу, фандрайзингу,
страхування інвестиційного ризику тощо)

Упродовж
дії
Програми

1.4. Підтримка підприємницьких ініціатив
безробітних шляхом надання одноразової
допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності

1.5.
Надання
компенсаційних
виплат
роботодавцям, які працевлаштовують на нові
робочі місця безробітних, з числа недостатньо
конкурентоспроможних на ринку праці
громадян, а також суб’єктам малого і
середнього
підприємництва,
що
працевлаштовують
зареєстрованих
безробітних в пріоритетних видах економічної

Кошти
міського
бюджету

В межах асигнувань

Вкладень
коштів не
потребує

-

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Упродовж
дії
Програми

Районний центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
страхування на
випадок
безробіття

В межах асигнувань

Упродовж
дії
Програми

Районний центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
страхування на
випадок
безробіття

В межах асигнувань

2.

Впровадження
інвестиційної та
інноваційної
підтримки

діяльності
1.6. Поширення інформації серед суб’єктів
малого і середнього підприємництва щодо
можливості отримання фінансово-кредитної
підтримки шляхом часткової компенсації
відсоткових
ставок
за
користування
банківським кредитом, за рахунок коштів
Регіонального
фонду
підтримки
підприємництва по Чернігівській області
2.1. Розроблення інвестиційних пропозицій та
проектів
у
пріоритетних
напрямках
економічного розвитку району та залучення
суб’єктів малого і середнього підприємництва
до участі у проектах транскордонного
співробітництва і міжнародної технічної
допомоги

2017-2020
роки

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Упродовж
дії
програми

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.2. Сприяння розвитку ринків та мікроринків
міста шляхом залучення інвестицій у
будівництво, реконструкцію, благоустрій
територій тощо

2017-2020
роки

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Кошти
утримувачів
ринків,
суб’єктів
підприємництва

-

2.3. Надання консультативної та практичної
допомоги суб’єктам підприємництва у
розробці проектів для участі в конкурсах
міжнародних фінансових компаній, фондів,
донорських програмах

Постійно

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

2.4. Сприяння суб’єктам малого і середнього
бізнесу у реалізації інвестиційних проектів та
поширення інформації про інвестиційні
пропозицїі підприємців серед потенційних
інвесторів
2.5. Залучення суб’єктів малого і середнього

Постійно

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Постійно

Управління

Кошти

-

бізнесу до участі
у Всеукраїнських,
міжнародних економічних, інвестиційних та
інноваційних форумах

2.6.
Поширення
інформації
щодо
впровадження
нових
інструментів
інноваційної підтримки суб’єктів бізнесу
(новітні енергозберігаючі та екобезпечні
технології тощо)

2017-2020
роки

економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

суб’єктів
господарюва
ння

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації

Вкладень
коштів не
потребує

-

Вкладень
коштів не
потребує

-

Розділ ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення
1.

Розвиток мережі
інформаційної
підтримки
підприємництва

1.1. Періодичне оновлення електронної бази
даних вільних виробничих площ підприємств,
об’єктів комунального нерухомого майна,
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення для продажу на відкритих
земельних торгах та забезпечення вільного
доступу суб’єктів підприємницької діяльності
1.2. Інформування суб’єктів малого і
середнього підприємництва про проведення
конкурсів, аукціонів, відкритих земельних
торгів з продажу вільних
об’єктів
комунального майна, земельних ділянках
комерційного призначення через засоби
масової інформації, Інтернет-ресурси тощо

2017-2020
роки

Постійно

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації, сектор
містобудування та
архітектури
райдержадміністр
ації
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації, сектор
містобудування та
архітектури
райдержадміністр
ації, відділ
інформації та
зв’язків з
громадськістю
райдержадміністр

Вкладень
коштів не
потребує

ації

1.3. Залучення суб’єктів малого і середнього
бізнесу до участі у місцевих, регіональних,
міжнародних виставках -ярмарках

1.4. Проведення заходів з нагоди святкування
Дня підприємця

1.5.Надання
консультаційних
та
інформаційних послуг представникам бізнесу
через Центри надання адміністративних
послуг та обслуговування платників податків

1.6. Інформування та популяризація через
засоби масової інформації необхідності
застосування електронного цифрового підпису
та подачі звітності в електронному вигляді

1.7. Адміністрування веб-сайтів, Інтернетсторінок
для
інформування
суб’єктів
підприємництва про зміни у податковому
законодавстві

2017-2020
роки

Упродовж
дії
Програми

Постійно

Постійно

2017-2020
роки

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації
Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністр
ації, Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

Кошти
міського
бюджету,
суб’єктів
господарюва
ння

В межах асигнувань

В межах асигнувань
Кошти
міського
бюджету
Вкладень
коштів не
потребує

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.

Вкладень
коштів не
потребує

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної

Вкладень
коштів не
потребує

-

-

фіскальної служби
в Чернігівській
області.

1.8. Забезпечення функціонування мережі
«гарячих ліній», «телефонів довіри» з метою
оперативного реагування на випадки тиску на
підприємців

1.9. Організація та проведення
«круглих
столів» з актуальних питань, що виникають
під час ведення бізнесу
2.

Ресурсна
підтримка

2.1. Залучення суб’єктів малого і середнього
підприємництва до участі у конкурсних торгах
для здійснення закупівель товарів, робіт,
послуг за бюджетні кошти

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Постійно

2.2 Інформування суб’єктів підприємництва і
незайнятого населення про розподіл трудових
ресурсів та стан ринку праці через засоби
масової інформації та шляхом проведення
Ярмарок
та
«міні-ярмарок»
вакансій,
презентацій роботодавця тощо

Постійно

2.3. Проведення навчальних

Упродовж
дії
Програми

семінарів,
тренінгів
для незайнятого населення,
підприємців-початківців з питань розробки
бізнес-планів, спрямованих на започаткування
підприємницької діяльності

Козелецьке
відділення
Ніжинської ОДПІ
ГУ Державної
фіскальної служби
в Чернігівській
області.
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації,
розпорядники
коштів
Районний центр
зайнятості

Районний центр
зайнятості

В межах кошторису
Кошти
виконавців

Вкладень
коштів не
потребує

Вкладень
коштів не
потребує

-

-

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державого
страхування на
випадок
безробіття

В межах асигнувань

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
страхування на

В межах асигнувань

2.4. Створення умов для самозайнятості
населення,
у
тому
числі
соціально
незахищених категорій (інвалідів, жінок,
молоді, звільнених у запас військових),
шляхом організації навчання за робітничими
професіями, запровадження спецкурсів тощо
2.6. Викладання спеціальних навчальних
курсів та курсів за вибором з основ
підприємницької діяльності в загальноосвітніх
навчальних закладах

Щороку

2017-2020
роки

випадок
безробіття
Районний центр Кошти Фонду
загальнозайнятості
обов’язкового
державного
страхування на
випадок
безробіття
Відділ освіти
Вкладень
райдержадміністр
коштів не
ації
потребує

В межах асигнувань

-

Розділ ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
1.

Розвиток
підприємницьких
ініціатив

1.1. Сприяння розвитку мережі дорадчоконсультативних
органів
у
сфері
підприємництва
1.2. Забезпечення проведення
Координаційної ради з питань
підприємництва,
інших
консультативних
органів
з
підприємництва
1.3. Підтримка підприємницьких
щодо створення галузевих
рад,
підприємців

засідань
розвитку
дорадчопитань
ініціатив
спілок

Постійно

Упродовж
дії
Програми

2017-2020
роки

Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації
Управління
економічного
розвитку
райдержадміністр
ації, суб’єкти
підприємництва

Вкладень
коштів не
потребує
-

Вкладень
коштів не
потребує

-

Вкладень
коштів не
потребує

Фінансове забезпечення Програми
Обсяг коштів, необхідних на фінансування заходів Програми
розвитку малого і середнього підприємництва в Козелецькому
районі на 2017-2020 роки

Щороку

Фінансове
управління
райдержадмініст
рації

Кошти
місцевого
бюджету

20,0
тис.грн.
всього 80,0
тис.грн

5. Цільові проекти та підпрограми
Цільові проекти та підпрограми визначаються як окремі заходи
Програми, що мають суспільне значення і спрямовані на вирішення
конкретної соціально-економічної проблеми району, відповідають районним
пріоритетам та реалізуються за участю суб’єктів малого і середнього
підприємництва.
Відбір цільових проектів та підпрограм здійснюється під час
формування комплексу програмних заходів Програми.
В характеристиці щодо цільового проекту або підпрограми
зазначається: на вирішення якої місцевої проблеми спрямовано проект або
підпрограму, перелік виконавців, терміни виконання, джерела і об’єми
фінансування.
6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів
Програм
Очікуваними
результатами виконання Програми є прискорення
розвитку малого і середнього підприємництва, використання його
потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм
розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній
перебудові економіки, тенденція збільшення кількості малих і середніх
підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого і
середнього підприємництва, збільшення внеску підприємництва в економіку
України, зміцнення економічної бази району, насичення ринку товарами та
послугами, поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу
району, залучення інвестицій.
Поступове виконання заходів Програми дозволить вирішити такі
основні завдання:
- створення належних умов розвитку малого і середнього
підприємництва в районі;
- сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого і
середнього підприємництва;
- створення умов для розвитку підприємництва у виробничій сфері, у
тому числі на базі реструктуризованих підприємств;
- сприяння розвитку народних художніх промислів, туристичної
галузі, аграрного сектору.
Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови
для розвитку підприємництва та залучення інвестицій, розв’язання
актуальних проблем, що стримують розвиток підприємництва, забезпечення
економічного зростання, формування і впровадження ефективної системи
підтримки і захисту суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Реалізація
заходів
Програми
повинна
прискорити
розвиток
підприємництва в районі.

Кількісні та якісні критерії ефективності заходів
2017 рік
(прогноз)

2018рік
( прогноз)

2019
(прогноз)

2020 рік
(прогноз)

157

159

161

163

8

8

8

8

Кількість суб’єктів підприємницької
діяльності фізичних осіб, од

1160

1170

1180

1190

Кількість найманих працівників на малих
підприємствах, осіб

1150

1190

1230

1280

Кількість середніх підприємств у
розрахунку на 10,0 тис. осіб наявного
населення, од

2

2

2

2

Кількість малих підприємств у розрахунку
на 10,0 тис. осіб наявного населення, од

35

37

39

40

Обсяги реалізованої продукції (робіт,
послуг) малими підприємствами, млн..грн

375,0

400,0

425,0

450,0

Обсяги реалізованої продукції (робіт,
послуг) середніми підприємствами,
млн..грн

655,0

690,0

720,0

750,0

Надходження від діяльності суб’єктів
малого підприємництва до місцевого
бюджету, млн..грн

26,7

28,7

30,7

32,7

Надходження від діяльності суб’єктів
середнього підприємництва до місцевого
бюджету, млн..грн

23,3

24,8

26,3

27,8

Кількість малих підприємств,од
Кількість середніх підприємств, од

7. Моніторинг Програм та контроль за реалізацією їх заходів
Моніторинг реалізації Програми здійснюватиметься щокварталу
шляхом надання звіту про виконання заходів Програми Департаменту
економічного розвитку обласної державної адміністрації. На основі
моніторингу визначатимуться причини неефективного чи недостатньо
ефективного виконання Програми та пропонуватимуться заходи, необхідні
для поліпшення організації виконання.
Моніторинг виконання Програми проводиться за такими
показниками:
досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань,
визначених для кожного етапу виконання (реалізації);
відповідність результативних показників виконання програми
запланованим результативним показникам;
рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в
результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання Програми.
Результати моніторингу враховуються під час розробки нових
Програм на нові періоди та визначення необхідного обсягу фінансування
Програм.

Перелік
основних нормативно-правових актів,
що регулюють підприємницьку діяльність
Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності” Закону України від 22.03.2012 № 4618-17 «Про розвиток та
державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»;
Закон України від 21.12.2000 №2157-III „Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”;
Закон України
від 18.03.04 №1621-IV „Про державні цільові
програми”;
Закон України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності” від 11.09.03 № 1160-IV;
Указ Президента України від 15.07.2000 № 906/2000 „Про заходи щодо
забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності”;
Відповідні акти Кабінету Міністрів України, інші програмні,
законодавчі та нормативно-правові документи щодо регулювання та
розвитку підприємництва, а також методичні рекомендації щодо
формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і
середнього підприємництва, затверджені Наказом Державної служби
України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 18
09.2012 р. № 44

