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Про Районну програму розвитку малого
і середнього підприємництва на 2015-2016 роки
Розглянувши звернення голови райдержадміністрації Булгакова І.Б. від
26.12.2014 року №02.16-4136 щодо затвердження Районної програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2015-2016, відповідно до статті 10
Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні”, враховуючи рекомендацію постійної комісії
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальних громад та державної регуляторної політики від 12 січня 2015
року та керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України „ Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити районну програму розвитку малого і середнього
підприємництва на 2015-2016 роки (далі - Програма), що додається.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації при складанні проектів
районного бюджету на наступні роки передбачати кошти для забезпечення
фінансування заходів, зазначених у Програмі.
3.Рекомендувати
управлінням
та
відділам
райдержадміністрації,
виконавчим комітетам місцевих рад забезпечувати виконання заходів районної
Програми та інформувати районну раду про стан її виконання щорічно до 01
листопада.
4. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2015 року, рішення
№326 19 сесії районної ради 6 скликання від 25.12.2012 року «Про районну
Програму розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки ».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
територіальних громад та державної регуляторної політики (Кесарчук М.І.)
Заступник голови районної ради

Л.Змієвець
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Вступ
Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових
підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного
потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і
конкурентоспроможності економіки та життя населення.
Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку
приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного
зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови економіки,
зміцнення економіки регіонів.
Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий і середній бізнес має явну
регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого і середнього підприємництва
планують свою діяльність, виходячи перш за все, з потреб місцевих ринків, обсягів
та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує
підприємницький клімат.
Відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого
і середнього підприємництва в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів»,
«Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»,
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України» та інших нормативно-правових актів державна політика розвитку
малого і середнього підприємництва на місцевому рівні реалізується шляхом
впровадження відповідних регіональних та місцевих програм.
Невід’ємною умовою сьогодення, коли наша держава обрала інтеграційний
курс, є вивчення та запровадження в Україні кращого загальноєвропейського
досвіду, в тому числі в питаннях аналізу державної політики та застосування
програмно-цільових методів в сфері розвитку та підтримки підприємництва.
Ключова роль в розвитку малого і середнього підприємництва на місцевому
рівні та наповненні місцевих бюджетів від його діяльності належить місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування. В більшості
регіонів України
проводиться масштабна робота, спрямована на створення
сприятливого підприємницького клімату та на усунення надмірного регулювання
господарської діяльності.
Відповідно до норм Законів України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»
розроблена районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на
2015-2016 роки, її заходи узгоджуються з проектами районних бюджетів на дані
роки і пов'язані з соціально-економічним розвитком району. Програма являє собою
систему цілей, завдань, цільових показників і комплекс заходів для їх досягнення і
реалізації.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО
І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 2015-2016 РОКИ
Назва Програми - «Районна
програма розвитку малого і середнього
підприємництва на 2015-2016 роки».
Дата прийняття рiшення про розробку Програми - розпорядження голови
райдержадміністрації від 4 листопада 2014 р. №222 «Про розроблення проекту
районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016
роки»
Замовник Програми - Іллінецька районна державна адмiнiстрацiя
Розробники Програми - управління та відділи
райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищної, міської рад, районна спілка підприємців.
Основнi програмнi заходи - заходи Програми розроблені відповідно до Законів
України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України», «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні».
Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016
роки є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку району
на 2015 рік, узгоджується з іншими програмами і є логічним продовженням
програми попередніх років з урахуванням аналізу результатів їх виконання.
Головна мета Програми - спрямування дій центральних, регіональних,
місцевих органів державної виконавчої влади, суб'єктів малого і середнього
підприємництва, спілки підприємців для концентрації фінансових, матеріальнотехнічних, інших державних і місцевих ресурсів, виробничого і наукового
потенціалу, ресурсів суб'єктів господарювання на створення і підтримання
сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і
впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування,
підтримки і захисту.
Програма - узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації
комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціальноекономічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого і
середнього підприємництва в районі.
Пріоритетні завдання Програми:
1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності:
- подальше впровадження регуляторної політики;
- забезпечення спрощених механізмів започаткування і виходу з бізнесу та
процедур отримання дозволів і погоджень за принципом через реалізацію системи
«єдиних офісів»;
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- забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг
при Іллінецькій райдержадміністрації та його співпрацю з суб’єктами надання
адміністративних послуг;
- сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення
державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для
суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню строку проведення
таких процедур;
- забезпечення прийняття економічно доцільних регуляторних актів у сфері
господарської діяльності;
- удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування;
- запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для
суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у
податковому законодавстві в умовах Концепції реформування податкової системи;
- утвердження ефективної системи правового захисту підприємців.
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка:
- нарощування внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів, оптимізація
напрямків їх вкладення;
- забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств
шляхом запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для
отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами з
обласного бюджету.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури
підтримки підприємництва:
- забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до майнових баз даних;
- виділення земель для організації фермерських господарств;
- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
суб’єктів підприємництва;
- залучення суб’єктів підприємницької діяльності до виконання державних,
місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів.
3. Соціально-економічний потенціал району та його
інфраструктурне забезпечення
3.1. Загальна характеристика району
Іллінецький район утворений у 1923 році. Площа - 915 кв.км. (3,4% території
Вінницької області).
Район розташований в північно-східній частині Вінницької області, межує з
Гайсинським, Немирівським,
Оратівським, Липовецьким районами та
Монастирищанським районом Черкаської області.
Населення району – 38,2 тис.чол.
Адміністративний центр району м.Іллінці, де проживає
12,9 тис. чол.,
смт.Дашів – 4,1 тис.чол. та 52 села з населенням 21,2 тис.чол.
Район забезпечений трудовими ресурсами в кількості 21,3 тис.чол.
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Рівень безробіття (відсоток безробітних до всього працездатного населення) на
кінець 2014 року прогнозується - 5%.
Район
є
аграрно-промисловим,
де
основною
спеціалізацією
сільськогосподарських суб'єктів господарювання є: в рослинництві – вирощування
зернових культур, в тваринництві – виробництво м’яса та молока.
3.2. Основний ресурсний потенціал
По всій території району у великій кількості зустрічаються кристалічні породи
– граніт, гнейс, пісковик, а з осадових порід – різноманітні глини.
Особливо цінними є каолінові глини – будівельні, вогнетривкі, керамічні.
Каолінові глини передбачається використовувати в майбутньому. На даний час
в зв’язку з відсутністю зацікавленого інвестора каолінові родовища не
розробляються.
Великим природним багатством Іллінеччини є ліси з різними породами дерев.
Із загальної території Іллінецького
району
66,9 тис. га
становлять
сільськогосподарські угіддя, в тому числі рілля – 57,0 тис. га, ліси і інші лісовкриті
площі 15,7 тис.га, забудовані землі 3,6 тис.га, землі водного фонду – 1,5 тис.га, інші
землі – 1,9 тис.га.
Гідрогеологічна мережа насичена. Найбільша річка – Соб та ряд малих річок,
на яких розташовано 207 водних об’єктів, загальною площею 1,2 тис.га.
Район має вигідне транспортне сполучення. Залізничні станції : Сорока,
Дашівська.
Автомобільних шляхів з твердим покриттям – 245 км.
3.3. Зайнятість населення
У економічній сфері зайнято:
З них: у сфері матеріального виробництва
в т.ч.: у промисловості
у сільському господарстві
у інших сферах

6,9 тис.чол.
4,3 тис.чол.
1,6 тис.чол.
1,7 тис.чол.
1,0 тис.чол.

62,3%
37,2%
39,5%
23,3%

3.4. Мережа торгівельних підприємств, побутове обслуговування
У районі функціонують 353 об’єкти роздрібної торгівлі, з них 43 входять до
складу районної спілки споживчих товариств. Населення користується послугами 37
об’єктів ресторанного господарства. Охоплено статзвітністю 36 юридичних осіб, які
здійснюють роздрібну торгівлю.
Крім того торгівельною діяльністю займаються майже 500 фізичних осібпідприємців.
Побутові послуги врайоні надають понад 200 осіб.
3.5. Промисловий комплекс
Промисловими пiдприємствами району виробляється продукцiя переробки
сiльськогосподарської сировини: цукор, вершкове масло, молочнi продукти та
хлібобулочні вироби, продукція галузі будівельних матеріалів: щебінь, камінь
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бутовий, цегла; продукція машинобудівельної галузі: запчастини для
сільськогосподарської техніки, ливарні вироби по замовленню.
Промисловість району представлена 5 основними підприємствами, де харчова
галузь становить 98 %. Переробка молока і цукроваріння займають провідні місця.
ТОВ «Люстдорф» спеціалізується на виробництві молока тривалого зберігання,
вершкового масла. Підприємство переробляє понад 400 тонн молока на добу.
Цукрова галузь представлена цукровим заводом в м. Іллінці, потужність
переробки - близько 2 тисячі тонн сировини на добу.
ТОВ «Іллінцібудматеріали» виробляє будівельну цеглу. Потужність – 7 млн.
штук на рік.
ПАТ «Дашівський ремонтно – механічний завод» здійснює виробництво
ливарної продукції.
Державним підприємством «Іллінецьке лісове господарство» виробляється
продукція розпиловки деревини.
3.6. Сільське господарство
В районі працюють 92 сільськогосподарських суб’єкти підприємницької
діяльності, з них 58 – фермерських господарств.
На території району функціонує Іллінецька сортодослідна станція Вінницької
філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння та садівного матеріалу».
Інтенсивно займається садівництвом ПАТ «Жорнище».
В загальній структурі посівних площ зернові займають 44,6%, цукрові буряки –
2,6 %, соняшник – 12,8 %, соя – 13,5%.
Поголів’я ВРХ складає більше 6,5 тисяч голів, у тому числі корів – 2,4 тисяч
голів. Кількість свиней – 4,4 тисяч голів.
3.7. Паливно-енергетичний комплекс
Через територію району проходить 1 магістральний газопровід: УренгойПомари-Ужгород. В районі побудовано та експлуатується 383,56 км
газорозподільчих мереж. Уже газифіковано 23 населених пункти (44% загальної
кількості).
3.8. Інвестиційна діяльність
Щороку вкладаються інвестиції у розвиток економіки району.
Потужним інвестором є ТОВ «Люстдорф», де впроваджується інвестиційні
проекти:
- реконструкція виробничих потужностей;
- будівництво станції по очистці стічних вод.
Впроваджуються проекти: з реконструкції хлібоприймального підприємства
ТОВ «Сорочанський мірошник», технічного переозброєння та нарощення
виробничих потужностей ТОВ «Іллінецький цукровіий завод», впровадження
новітньої технології металообробки ПАТ «Дашівський РМЗ».
Збільшили інвестування у розвиток виробництва сільськогосподарські
підприємства.
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4. Існуючі проблеми малого і середнього підприємництва та очікувані
результати виконання Програми.
Головними проблемами подальшого розвитку підприємництва є:
- недостатнє врегулювання на державному рівні системи оподаткування
суб’єктів підприємництва;
- незначні обсяги державної фінансової підтримки малого підприємництва;
- недосконалість пільгових схем кредитування для розвитку підприємницької
діяльності;
- недостатня розвиненість інфраструктури підтримки малого і середнього
підприємництва;
- існуюча диспропорція в соціально-економічному розвитку територіальних
громад і рівні життя населення;
- неналагоджений механізм видачі суб’єктам підприємницької діяльності
сертифікатів відповідності продукції, яка завозиться в район із оптових баз для
подальшої реалізації;
- недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань суб’єктів
підприємницької діяльності.
Очікуваними наслідками реалізації програми є прискорення розвитку малого і
середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних
можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і
соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення
економічної бази району, вирішення проблем безробіття та швидке насичення
вітчизняного ринку товарами та послугами.
5. Аналіз виконання районної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2013-2014 роки
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі
кожні два роки приймаються відповідні програми. Районна програма розвитку
малого і середнього підприємництва на 2013 - 2014 роки і її заходи, в першу чергу,
спрямовувались на реалізацію державної політики в сфері малого бізнесу і
забезпечення рівних умов участі суб'єктів підприємницької діяльності у вирішенні
завдань соціально-економічного розвитку району.
Державна підтримка малого і середнього підприємництва забезпечувалась
формуванням відповідної нормативної бази, сприянням розвиткові малих і середніх
підприємств у виробничій, інноваційній та соціальній сферах, стимулюванням
інвестиційної діяльності та обмеженням монополізму у підприємницькій діяльності,
формуванням розвинутої ринкової інфраструктури , що дозволило забезпечити
приріст 915 нових робочих місць за рахунок розвитку підприємництва.
Станом на 01.12.2014 р. кількість зайнятих у малому і середньому бізнесі
району становить близько 5 тисяч громадян або 76,8 % населення, зайнятого
економічною діяльністю.
На кінець 2014 року у районі налічуватиметься 185 діючих малих і середніх
підприємств, з них - 170 малих підприємств, що на 40 більше у порівнянні з
початком дії програми. Серед районів Вінницькій області у 2014 році Іллінецький
район віднесений до тих, де найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб.
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У 2014 році очікуються надходження до місцевого бюджету від суб'єктів
малого і середнього підприємництва на суму майже 22,0 млн.гривень.
Питома вага надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до
місцевого бюджету складатиме 35 %.
Питома вага надходжень від суб'єктів малого підприємництва до місцевого
бюджету у 2014 році прогнозується 24,6 % ( 16,0 млн.грн.), або на 28% більше, ніж
у 2012 році.
У 2014 році серед підприємств малого бізнесу питома вага прибуткових
підприємств зросла до 80 %.
У 2014 році питома вага обсягу реалізованої продукції малих підприємств в
загальній сумі обсягу реалізації продукції підприємств та організацій району склала
10%.
Малий бізнес розвивається переважно в галузі торгівлі та громадського
харчування, де зосереджено 65% загальної кількості малих підприємств. Решта
малих підприємств займається виробництвом продукції, виконанням робіт,
наданням послуг та будівництвом (35%).
На малих і середніх підприємствах працюють 3350 чоловік, що становить 67%
всіх зайнятих підприємницькою діяльністю.
Індивідуальною підприємницькою діяльністю на кінець 2014 року
займатимуться 1450 громадян.
В даний час на спрощеній системі оподаткування знаходяться та отримали
свідоцтва про сплату єдиного податку 90 юридичних осіб та 703 фізичні особи підприємці. Кількість
юридичних і фізичних осіб на спрощеній системі
оподаткування залишилася на рівні попереднього періоду.
Станом на 1 грудня 2014 року в районі нараховується 58 зареєстрованих
фермерських господарств.
Площа сільськогосподарських угідь фермерських
господарств становить 7,5 тис.га (включаючи оренду).
За 2013-2014 роки районний центр зайнятості надав одноразову допомогу по
безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 26 безробітнім на суму 347,2
тис. грн.
За звітний період районним центром зайнятості проведено 110 семінарів для
1384 учасників. Для сприяння розвитку підприємництва і малого бізнесу,
інформованості підприємців відносно впровадження нових законодавчих актів
Іллінецькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління
Міндоходів у Вінницькій області проведено 42 семінари, 5 засідань «круглого
столу», 36 тематичних зустрічей з суб’єктами підприємницької діяльності з питань
податкового законодавства та 30 «гарячих ліній».
З 2014 року в районі розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг
при Іллінецькій районній державній адміністрації. Це постійно діючий орган
райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через
адміністраторів, шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг. Дозвільний центр став складовою частиною Центру надання
адміністративних послуг при райдержадміністрації.
Відповідно до Законів України про «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» видано розпорядження
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голови райдержадміністрації від 17.12.2013 № 334 «Про створення Центру надання
адміністративних послуг при Іллінецькій районній державній адміністрації» і
розпорядження голови райдержадміністрації від 16.07.2014 № 143 «Про
затвердження Переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через
Центр надання адміністративних послуг при Іллінецькій районній державній
адміністрації».
З метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг
громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про
діяльність органів виконавчої влади розроблена і затверджена рішенням №531 31
сесії Іллінецької районної ради 6 скликання від 17.07.2014 «Програма сприяння
функціонуванню Центру надання адміністративних послуг в Іллінецькому районі на
вересень-грудень 2014 року», основними завданнями якої є впровадження
ефективної системи надання адміністративних послуг, підвищення їх якості та
проведення моніторингу надання адміністративних послуг.
На сайті Іллінецької райдержадміністрації відкрито розділ Центру надання
адміністративних послугі, де можна ознайомитись з положенням про Центр,
режимом роботи Центру, переліком адміністративних послуг.
З метою поліпшення інвестиційного клімату та залучення міжнародної технічної
допомоги на території району розпочинає впровадження проект ЄС та програми
розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Завдяки даному
проекту з наступного року розпочнуть реалізацію проекти розвитку сільської
інфраструктури Дашівської, Городоцької, Росоховатської, Бабинської та інших рад.
З метою створення ефективної децентралізованої інституційної системи, котра
надасть можливість жителям району вирішувати соціально-економічні проблеми в
громадах, де вони проживають, надання необхідної консультативно-інформаційної
та технічної допомоги організаціям територіальних громад Іллінецького району для
розробки і впровадження спільних проектів, в районі створено консультативно дорадчий
орган
Іллінецький
районний
ресурсний
центр розвитку
громад. Діяльність Центру буде направлена на активне залучення усіх верств
населення, представників установ, організацій та бізнес-структур до діалогу з
органами місцевої влади, виробленню прозорого та ефективного механізму
планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.
У районі сформовано фонд нежилих приміщень, що передаються та продаються
у власність, короткотермінову та довготермінову оренду малим підприємствам.
Періодично проводиться інвентаризація приміщень, які можуть використовуватись
малими підприємствами.
Програмою підтримки малого підприємництва на 2013-2014 роки було
передбачено фінансування з районного бюджету заходів підтримки малого
підприємництва в розмірі 75 тис.грн.
За звітний період фінансування не
проводилося.
Для забезпечення ефективності державної політики з питань розвитку
підприємництва, налагодження співпраці органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування району з підприємцями у забезпеченні умов розвитку, розв'язання
проблем, що виникають у їх роботі, створено місцеву раду підприємців при
райдержадміністрації.
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Серед заходів, які не вдалося виконати, є створення кредитної спілки. Не
здійснено фінансування з районного бюджету на підтримку та розвиток малого
підприємництва. Не впроваджувались передові програми мікрокредитування
підприємницької діяльності суб'єктів господарювання - фізичних та юридичних осіб
на основі конкурсного відбору бізнес-планів.
6. Перспективи розвитку малого і середнього підприємництва району на
2015-2016 роки
6.1 Результати реалізації програмних заходів
Враховуючи існуючі проблеми в розвитку підприємництва та реалізувавши
програмні заходи в районі, передбачається:
- забезпечення зростання кiлькостi діючих малих і середніх пiдприємств на 4
одиниці ( 2,2% );
- скорочення рівня безробіття та доведення чисельності зайнятих у малому і
середньому підприємництві до 5,2 тис. чол.;
- забезпечення фінансування заходів, передбачених даною Програмою, у сумі
не меньше, як 0,5% власних надходжень районного бюджету;
- створення на малих і середніх підприємствах 50 додаткових робочих мiсць;
- забезпечення створення конкурентного середовища;
- збільшення надходжень платежiв до місцевого бюджету в результаті
господарської діяльності малих і середніх пiдприємств до 40% (в межах 22
млн.грн. за рік);
- забезпечення
малого
і
середнього
пiдприємництва
необхiдною
iнфраструктурою шляхом додаткового створення районного фонду підтримки
малого і середнього підприємництва;
- підготовка та перепідготовка 15 чоловік щорічно з числа незайнятого
населення та надання профорієнтаційних послуг для малого підприємництва;
- надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності в сумі по 300,0 тисяч гривень щорічно у 2015 та у 2016
роках.
6.2 Фінансове забезпечення програми
Виконання районної програми в повній мірі можливе тільки за умови
стабільності фінансування її заходів.
Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року №4618-VI та Наказу
Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва від 18 вересня 2012 року №44 необхідно передбачити в проекті
районного бюджету на 2015 та 2016 роки кошти на підтримку та розвиток малого і
середнього підприємництва з розрахунку не менше, як 0,5 % від власних
надходжень.
Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок:
коштів районного бюджету
(заходи )
60,0 тис.грн
11

коштів районного центру зайнятості
(заходи)
Всього по заходах :

740,0 тис.грн.
800,0 тис.грн.

Крім названих джерел на підтримку малого підприємництва будуть
використовуватись кошти місцевих бюджетів, районної спілки підприємців, кредити
банків, інвестиції, добровільні внески фізичних та юридичних осіб та інших
організацій, зацікавлених в реалізації програми або окремих її заходів.
Для забезпечення виконання програмних цілей і завдань розроблено заходи
«Районної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016
роки», які викладені у главі 7.
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7. Заходи Програми за напрямками підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва
Розділ 1. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Головним пріоритетом у діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення економічних реформ на даному
етапі відповідно до Стратегії економічного і соціального розвитку визначається поглиблення регуляторної реформи.
№
п/п
1
1.

Пріоритетні
завдання

Заходи

Виконавці

2
Впровадження
державної
регуляторної
політики

3
1.Провести
моніторинг
ефективності
впливу
регуляторних актів на ділову активність і розвиток
підприємництва, обстеження окремих сфер господарської
діяльності
з
метою
визначення
доцільності
запровадження регулювань

5
Юридичний сектор
апарату
райдержадміністрації,упра
вління економіки
райдержадміністрації,
районна спілка
підприємців
Юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації,
управління
економіки
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Юридичний
сектор
апарату
райдержадміністрації,
управління
економіки
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

2. Підготувати та затвердити плани підготовки проектів
регуляторних актів та плани-графіки відстеження
результативності діючих регуляторних актів, забезпечити
їх оприлюднення

3. Забезпечити ведення реєстрів регуляторних актів на
веб-сайтах органів виконавчої влади та доступу до їх
текстів
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Вартіст
ь, тис.
грн.

Термін
викон
ання
6
20152016

Джерела
фінансування

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

7

в межах
кошторису виконавців

8
-

2

Підвищення
ефективності
діяльності
Центрів
надання
адміністратив
них послуг та
оптимізація
дозвільної
системи

4. Провести цільові навчальні семінари для працівників Райдержадміністрація,
органів місцевого самоврядування з питань регуляторної районна, міська, селищна,
політики
сільські, ради

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

5.Провести навчальні семінари для
суб'єктів Юридичний сектор
підприємницької
діяльності з метою роз’яснення апарату
законодавчих актів та нормативно-правових документів
райдержадміністрації,
управління та відділи
райдержадміністрації
1.Забезпечити ефективну роботу Центру надання
Райдержадміністрація,
адміністративних послуг, та його співпрацю з суб’єктами сектор
надання
надання адміністративних послуг
адміністративних послуг
управління
економіки
райдержадміністрації

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

Райдержадміністрація,
сектор надання
адміністративних послуг
управління економіки
райдержадміністрації
Райдержадміністрація,
сектор надання
адміністративних послуг
управління економіки
райдержадміністрації
Райдержадміністрація

20152016

в межах
кошторису виконавців

-

20152016

-

-

20152016

-

Райдержадміністрація

20152016

в межах
кошторису виконавців
в межах
коштори-

2. Постійне оновлення електронної бази інформаційних
карток з видачі документів дозвільного характеру, що
видаються місцевими та обласними дозвільними
органами
3.Інформування суб’єктів підприємницької діяльності з
питань реформування надання адміністративних послуг,
роз’яснення порядку видачі документів дозвільного
характеру за принципом організаційної єдності через
засоби масової інформації
4.Забезпечити проходження курсів підвищення
кваліфікації державними адміністраторами та
адміністраторами Центрів надання адміністративних
послуг
5. Здійснення моніторингу діяльності Центру надання
адміністративних послуг та підготовка рекомендацій
14

щодо підвищення ефективності їх роботи
3

Здійснення
нормативного
регулювання,
адекватного
рівню
ринкових
відносин та
впровадження
ефективної
системи
правового
захисту
підприємців

1. Проводити аналіз впливу змін у законодавстві на
практику використання суб’єктами малого бізнесу
спрощеної системи оподаткування, динаміки показників,
які відображають реальний стан застосування спрощеної
системи оподаткування
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Іллінецька об’єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління Міндоходів у
Вінницькій області

20152016

су виконавців
в межах
кошторису виконавців

Розділ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА
Розділ фiнансово-кредитної та інвестиційної підтримки у сфері малого і середнього підприємництва визначає
заходи забезпечення рiвного доступу до фiнансових ресурсiв, створення можливостей для накопичення та iнвестування
власних коштів, фінансове забезпечення пріоритетних соціально значущих напрямів діяльності підприємництва.
№
п/п
1
1.

2.

Пріоритетні
завдання
2
Фінансове забезпечення державної
підтримки малого і
середнього
підприємництва

Заходи

Виконавці

3
1. При підготовці проекту районного бюджету
передбачати щорічно у видатковій частині кошти на
підтримку малого і середнього підприємництва у сумі не
менш, як 0,5% власних надходжень бюджету, які
направити на реалізацію заходів даної Програми

1. Залучати безробітних до підприємницької діяльності
Створення нових
шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для
робочих місць і
організації підприємницької діяльності
забезпечення
самозайнятості для
соціально вразливих
категорій населення
(безробітних,
інвалідів, звільнених
в запас
військовослужбовців
молоді, жінок)
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5
Фінансове
управління
райдержадміністр
ації

Районний центр
зайнятості

Термін
викона
ння
6
20152016

20152016

Джерел
а
фінанс
ування

Варті
сть
тис.
грн.

7

8
60

Районний
бюджет

Кошти
Фонду
загально
обов’язкового
державного
соціального
страхування
України
на
випадок
безробіття

600

3.

Розширення мережі
установ фінансової
підтримки

1.Залучення суб’єктів малого
та середнього
підприємництва до участі у конкурсному відборі на
часткове
відшкодування
з
обласного
бюджету
банківських ставок за кредитами, залученими суб’єктами
підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів

Облдержадміністр
ація, управління
економіки
райдержадміністр
ації,
громадські
об’єднання
підприємців
(за
узгодженням)

Обласний
бюджет

20152016

-

Розділ 3. РЕСУРСНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА, ПОДАЛЬШЕ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
№
п/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

Виконавці

1
1.

2
Забезпечення малого
і середнього
підприємництва
фінансовою,
організаційнометодичною
підтримкою

3
1. Проводити моніторинг переліку
майнових об’єктів та сприяти наданню
вільних нежилих приміщень та
земельних ділянок, що знаходяться в
державній та комунальній власності, у
довгострокову оренду, лізинг, викуп
шляхом аукціонів і конкурсів.
2. Проводити інформаційно-роз'яснювальні акції щодо податкових знань із
висвітленням їх у засобах масової
інформації

Джерела
фінансуван
Термін
виконання ня

5
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування,
районні управління та
установи

6
2015-2016

Іллінецька об’єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління Міндоходів
у Вінницькій області
3. Провести конкурс "Кращий
Райдержадміністрація,
підприємець року", конкурси професійної управління, відділи
майстерності серед підприємців сфери
РДА
торгівлі, побуту
17

Варті
сть,
тис.
грн.

7

8
-

2015-2016

В межах
кошторису
виконавців

-

2015-2016

Районний
бюджет,
в межах
кошторису
виконавців

-

В межах
кошторису
виконавців

4. Здійснити заходи щодо проведення
"Дня підприємця", відзначення в районі
кращих платників податків серед
суб'єктів підприємництва

2.

3.

5. Вивчення та узагальнення проблемних
питань ведення бізнесу, організація та
проведення інформаційноконсультативних семінарів з актуальних
питань ведення бізнесу для підприємців
району
1. Взяти участь в організації місцевих і
Сприяння
міжрегіональної
і обласних виставок-ярмарків, участі
суб'єктів підприємництва в постійно
зовнішньоекодіючих виставках, в міжнародних
номічної діяльності
конференціях, виставках, семінарах і
конкурсах з метою обміну досвідом,
використання інноваційних ідей,
високих технологій
Сприяння
самозайнятості
незайнятого населення та розвитку
підприємництва в
сільській місцевості,
наближенню
переробних галузей
сільгосппродукції до
сільської місцевості

1. Провести професійну підготовку
незайнятого населення професіям, які
потрібні на ринку праці та сприяють
забезпеченню самозайнятості громадян

2. Сприяти облаштуванню в селах нових
торгівельних закладів та об’єктів
побутового обслуговування населення
18

Райдержадміністрація,
2015-2016
Іллінецька об’єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління Міндоходів
у Вінницькій області
Управління економіки
2015-2016
райдержадміністрації,
громадські організації
підприємців, органи
місцевого
самоврядування
Управління економіки
2015-2016
РДА, районий центр
зайнятості, виконкоми
сільських, селищної та
міської рад, районні
управління та установи,
Іллінецька об’єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління Міндоходів
Районний центр
2015-2016
зайнятості

Управління економіки
РДА, органи місцевого
самоврядування

2015-2016

Районний
бюджет,
в межах
кошторису
виконавців

-

Обласний,
районний
бюджети,
в межах
кошторису
виконавців

-

В межах
кошторису
виконавців,
районний
бюджет

-

Кошти
фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

140

В межах
кошторису
виконавців

-

4.

5.

3. Сприяти створенню
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів та фермерських
господарств
4. Проводити моніторинг реалізації
інвестиційних проектів :
- з реконструкції виробничих
потужностей ТОВ «Люстдорф»;
- з реконструкції хлібоприймального
підприємства ТОВ «Сорочанський
мірошник»;
- з технічного переозброєння та
нарощення виробничих потужностей
ТОВ «Іллінецький цукровіий завод»;
- з впровадження новітньої технології
металообробки ПАТ «Дашівський РМЗ»
Підвищення кваліфі- 1.Провести семінари з фахівцями
підприємницьких структур з метою
кації та технічного
та
роз'яснення
чинного
рівня фахівців малих вивчення
законодавства,
правових
актів
та
і середніх
нормативних
документів
щодо
підприємств
оподаткування; в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації продукції; з
питань захисту прав споживачів та
застосування нормативних актів, що
регламентують торговельну діяльність та
надання послуг
1.Сприяти
укладанню
міжнародних
Формування
договорів
та
встановленню
і
позитивного іміджу
поглибленню існуючих контактів між
підприємництва
підприємствами в рамках існуючого
співробітництва Вінниччини з регіонами
та
територіальними
одиницями
іноземних держав
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Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Райдержадміністрація,
органи місцевого
самоврядування

2015-2016

В межах
кошторису
виконавця

-

2015-2016

-

-

Управління
2015-2016
економіки РДА,
Іллінецька об’єднана
державна податкова
інспекція Головного
управління Міндоходів у
Вінницькій області

В межах
кошторису
виконавців,
кошти
учасників

-

Райдержадміністрація,
управління
міжнародного
співробітництва та
євроінтеграції
облдержадміністрації

В межах
кошторису
виконавців

-

2015-2016

8. Погодження, затвердження

та організація виконання «Районної

програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки»
Проект

районної

програми

погоджується

головою

Іллінецької

райдержадміністрації та затверджується сесією Іллінецької районної ради.
Організаційний механізм управління реалізацією Програми включає постійно
діючі і тимчасові громадські органи управління (координаційна рада, комісії,
робочі групи), а також створювані з метою реалізації напрямків програми
госпрозрахункові формування - фонди, об'єднання,

окремі малі і середні

підприємства.
Виконкоми

сільських,

селищної

та

міської

рад,

управління

райдержадміністрації, районні управлiння, установи та органiзацiї, вiдповiдальні
за здiйснення запланованих заходiв, забезпечують реалiзацiю заходів районної
програми розвитку малого і середнього підприємництва у повному обсязi та у
визначенi терміни

щоквартально надають iнформацiю для узагальнення

управлiнню економiки райдержадмiнiстрацiї про їх виконання.
Управлiння

економiки

райдержадмiнiстрацiї

щоквартально

iнформує

районну державну адмiнiстрацiю, Департамент регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації про стан виконання заходiв «Районної програми
розвитку малого і середнього пiдприємництва на 2015-2016 роки».
Головний розробник:
управління економіки райдержадміністрації:
Начальник управління економіки

І.Купрій

Погоджено:
Перший заступник голови
райдержадміністрації

С.Загороднюк

Керівник апарату райдержадміністрації

Т.Ткач

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

В.Тарасова
20
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Додаток 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА
районної програми розвитку малого і середнього підприємництва
Іллінецького району на 2015-2016 рр.
1.

Загальна характеристика регіону:
Площа території (тис. км кв.) –
0,9
Кількість населення (тис. чол.) –
38,2
Специфіка1 аграрно-промисловий
Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –
5,0
Перелік територій, які відносяться до :
зон інвестиційної привабливості –
1. Земельна ділянка для
індустріального
використання (промислова
зона). Державна власність,
розпорядник – Іллінецька
райдержадміністрація.
Розміщена
за
межами
с.Жадани,
Іллінецького
району
Загальна площа: 3,6 га.
2. Земельна ділянка для
індустріального
використання (промислова
зона). Державна власність,
розпорядник - Іллінецька
райдержадміністрація.
Розміщена
за
межами
с.Кальник,
Іллінецького
району Загальна площа: 2,4
га.
3. Земельна ділянка для
розміщення будівель і
споруд
підприємствами,
що
пов’язані
з
користуванням
надрами.
Державна
власність,
розпорядник - Іллінецька
райдержадміністрація.
(вул.Чапаєва,
смт.Дашів
Іллінецького р-ну).
Загальна площа - 3,9 га.

2.

Дата затвердження Програми
(найменування і номер відповідного рішення)

Рішенням 34 сесії
6 скликання Іллінецької
районної
ради
від
___.01.2015р.№ ____

Віднесення регіону до певної групи за економічно-господарською, територіальною ознаками. Наприклад,
сільське господарство, деревообробна промисловість, видобуток корисних копалин, туризм, тощо.
1
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3.

4.

5.

6.

Головний замовник Програми:

Іллінецька
районна
державна адмiнiстрацiя.
Управління та відділи
райдержадміністрації,
Головний розробник Програми:
Співрозробники:
виконкоми
сільських,
селищної, міської рад,
районна
спілка
підприємців
Мета Програми
Спрямування
дій
центральних,
регіональних,
місцевих
органів
державної
виконавчої влади, суб'єктів
малого
і середнього
підприємництва,
спілки
підприємців
для
концентрації фінансових,
матеріально-технічних,
інших
державних
і
місцевих
ресурсів,
виробничого і наукового
потенціалу,
ресурсів
суб'єктів господарювання
на створення і підтримання
сприятливих умов розвитку
малого
і
середнього
підприємництва,
формування
і
впровадження ефективної
державно-громадської
системи
його
обслуговування, підтримки
і захисту.
Перелік пріоритетних завдань Програми:
1.Впорядкування
нормативного регулювання
підприємницької
діяльності.
2.Фінансово-кредитна
та
інвестиційна підтримка.
3.Ресурсне та інформаційне
забезпечення, формування
інфраструктури підтримки
підприємництва.
Очікувані кінцеві результати від реалізації Дані
Очікувані показники
Програми в динаміці змін цільових показників:
станом на (прогноз)
початок
дії
Програми
Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість
1635 /
1652 / 433
суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)
428
Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)
Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)
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3350
1450

3400
1463

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску
продукції регіону (%)
Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів
МСП
відсоток / (тис. грн.)
Кількість об’єктів інфраструктури підтримки
суб’єктів МСП (од.):
інформаційно-консультативні установи
страхові компанії
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)
Кількість створених робочих місць (од.)

9.

Терміни і етапи реалізації Програми
Перелік цільових проектів і підпрограм.
Виконавці:
Джерела фінансування Програми

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

7.
8.

33

35

35

40

21770

по 22 000 щороку

5
2

5
2

-

-

14

15

915

955
2015-2016 роки
Кошти місцевих бюджетів,
кошти районного центру
зайнятості,
кошти в межах кошторису
виконавців,
інші (обласний бюджет)
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Управлiння
економiки
райдержадмiнiстрацiї
щоквартально
здійснює
моніторинг та iнформує
районну
державну
адмiнiстрацiю,
Департамент регіонального
економічного
розвитку
облдержадміністрації про
стан виконання заходiв
Програми

Додаток 2.
Показники, що підлягають аналізу під час підготовки
звіту про виконання Програми
Період дії Програми: 2013-2014 роки
Регіон (район, місто): Іллінецький район
Звітний період: 2014 рік
№
Показник
з/п
1.
Кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, одиниць
в т.ч.:
суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб підприємців)
суб'єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб підприємців)
2.
Чисельність працюючих у суб'єктів малого і середнього підприємництва,
осіб
в т.ч.:
у суб'єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб підприємців)
у суб’єктів середнього підприємництва (юридичних та фізичних осіб –
підприємців)
3.
Частка малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції
(робіт, послуг), %
4.
Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до
бюджетів всіх рівнів, %
5.
Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць
Площа земельних ділянок, що використовуються фермерськими
господарствами, га
6.
Кількість навчальних закладів, одиниць
з них:
що здійснюють навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за
напрямами з основ ведення підприємницької діяльності
7.
Кількість об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, одиниць
з них:
бізнес-центри
бізнес-інкубатори
технопарки
небанківські установи (з них кредитні спілки)
фонди підтримки підприємництва (з них: регіональні фонди та фонди
створені УФПП)
інші
8.
Кількість громадських об'єднань суб'єктів підприємництва, одиниць
9.
Кількість координаційних, галузевих рад
10. Обсяг відшкодування відсотків за кредити, отримані для реалізації
інвестиційних проектів, в рамках Програми, тис. грн.
11. Кількість підтриманих бізнес-проектів, одиниць
12. Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми, тис. грн.
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1635
1621
14
3350

2550
800
33
42
58
7467
33
1

4
1
-

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Кількість бізнес проектів профінансованих в рамках реалізації Програми,
одиниць
Загальна сума кредитів, наданих в рамках Програми
Залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання
робіт/послуг за державні кошти:
загальні обсяги замовлень, тис. грн.;
кількість замовлень, одиниць;
відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %
Кількість безробітних, які отримали фахову підготовку у сфері
здійснення та організації підприємницької діяльності, осіб
Кількість проведених в рамках Програми навчальних семінарів,
тренінгів, осіб
Кількість учасників семінарів, тренінгів, проведених в рамках Програми,
осіб
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-

14
37
505

