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Голова ради

А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«21»___12__2012р. №223

ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2013 – 2014 роки
Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі.
Головна мета Програми і очікувані результати
Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2013
− 2014 роки (далі – Програма) розроблено з метою створення сприятливих умов
для розвитку та підтримки підприємництва в районі.
Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціальноекономічного розвитку району. Малий та середній бізнес як самостійний
елемент ринкової економіки істотно впливає на структуру перебудови у
економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва,
роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє
економії та раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе
середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечує
стимулювання до інноваційних процесів та високоефективної праці.
Паспорт Програми зазначено у додатку 1 до Програми.
У процесі поглиблення ринкових перетворень та розвитку позитивних
тенденцій економіки району роль малого підприємництва стає все більш
вагомою. У зв’язку з цим зусилля органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування спрямовуються на створення позитивних умов для
ефективного функціонування підприємницького сектора. Сприятливе
середовище для розвитку підприємництва – це основна передумова зниження
тінізації бізнесу та більш повного використання його потенціалу для
регіонального розвитку, зокрема для вирішення соціальних питань.
Малий бізнес є важливим ринкоутворюючим чинником економіки, що
стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на
структуру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього
продукту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується
раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію
інновацій та розширення соціальної бази реформ.
Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного
елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його
кількісні параметри.
Станом на 01.01.2012 року кількість малих підприємств у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення складає 51 одиницю (при 32 станом на
01.01.2011 р.), кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
фізичних осіб - підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення 305 одиниць.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) у
діючих цінах за 2011 рік становить 85,4 млн. грн., або 52,9% від загального
районного обсягу.
На малих підприємствах у 2011 році працювало 827 найманих
працівників.

Від діяльності суб’єктів малого підприємництва до зведеного бюджету
району надійшло 2,4 млн. грн., або 8,2%.
Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств у 2011
році становила 1373,77 гривень або 124,63% в порівняні до 2010 року.
Протягом 2011 – 2012 років робота райдержадміністрації щодо розвитку
малого та середнього бізнесу в районі здійснювалася відповідно до вимог
Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», а з
березня 2012 року «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб − підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», «Про Національну програму сприяння розвитку
малого підприємництва в Україні» та Програми економічних реформ України
на 2010 − 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава».
Реалізація поставлених завдань проводилася шляхом послідовного
здійснення активної політики щодо цього сектора економіки, поєднання
інтересів підприємництва та інтересів суспільства, використання особливостей і
вигод від географічного розташування району, природно-ресурсного та
рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму зворотного
зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими
формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, зокрема:
удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку та підтримки
малого підприємництва;
створення відповідних умов для розвитку підприємницьких структур, що
функціонують у сфері виробництва і надання послуг, особливо у пріоритетних
напрямах розвитку економіки району;
створення механізмів фінансової, інформаційно-консультативної та
майнової підтримки підприємницьких структур;
формування розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва на
місцевому рівні.
Розвиток малого бізнесу визначено одним із пріоритетів економічної
політики у державі, тому питанню про подальшу лібералізацію підприємницької
діяльності приділяється особлива увага.
У районі належним чином проведено роботу щодо впровадження Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» у частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення
робочих місць державних реєстраторів.
Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» в районі створено та діє дозвільний офіс.
Державним адміністратором райдержадміністрації протягом першого
півріччя 2012 року суб’єктам господарювання видано 222 документів
дозвільного характеру, надано 78 консультацій та зареєстровано 4 декларації.
Створено реєстр прийнятих регуляторних актів, який постійно оновлюється.
За рахунок державної підтримки в 2013 році прогнозується розширення
ринкової структури малого підприємництва, зростання кількості малих
підприємств, зростання обсягу реалізації продукції, виробленої малими
підприємствами, поліпшення їх фінансового стану.

Поряд з досягнутим є ряд проблем:
недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права
участі у регуляторній діяльності органів виконавчої влади;
відсутність необхідних кредитних ресурсів;
рівень середньомісячної заробітної плати залишається суттєво нижчим від
середнього рівня у економіці району;
недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки, фонди
підтримки підприємництва);
недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій;
недостатньо
активний
розвиток
молодіжного
підприємництва,
підприємництва у сільській місцевості.
Для усунення цих негативних факторів і стимулювання подальшого
розвитку малого бізнесу в районі основними напрямами подальшої роботи
надалі залишаються:
забезпечення реалізації в районі державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, недопущення прийняття неефективних та
недоцільних регуляторних актів;
забезпечення виконання районної програми розвитку малого та середнього
підприємництва;
підтримка існуючих та створення нових об’єктів інфраструктури підтримки
бізнесу;
подальше впровадження спрощених механізмів започаткування і
припинення підприємницької діяльності;
удосконалення роботи дозвільних центрів;
подальший розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва в районі;
залучення інвестицій та новітніх технологій для ефективної діяльності та
розвитку малих і середніх підприємств;
стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних для району галузях,
зокрема, у сільській місцевості та сфері зеленого туризму.
Результатом реалізації цих заходів має стати подальший розвиток
підприємництва,
підвищення
фінансово-економічної
ефективності
функціонування підприємницьких структур, зростання їх впливу на економіку,
добробут та якість життя громадян.
Головною метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2013 – 2014 роки є збереження вже досягнутого рівня та створення
передумов для нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме цей
сектор економіки у кількісному і якісному змісті до європейського та світового
рівня, зробить його носієм ринкової економічної моделі на зразок
високорозвинених країн.
Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення
активної політики щодо цього сектора економіки, поєднання інтересів
підприємництва та сільських громад з використанням особливостей і вигод їх
географічного розташування, природно-ресурсного та рекреаційного
потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку місцевих
органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими формуваннями,
визначення пріоритетних напрямів, зокрема:

удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, що
регламентує діяльність малого підприємництва;
максимальне спрощення дозвільних процедур для здійснення інвестиційної
діяльності у сфері підприємництва;
сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого та середнього
підприємництва;
забезпечення дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції у
сфері малого та середнього підприємництва, створення умов для підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції суб’єктів підприємництва;
сприяння розвитку ефективної інфраструктури підтримки бізнесу, яка
забезпечуватиме інформаційні, консультативні, послуги для суб’єктів
підприємництва;
сприяння розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків;
сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері малого підприємництва;
сприяння розвитку народних художніх промислів, туристичної галузі,
підприємництва у аграрному секторі.
Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в районі на 2013 – 2014 роки, що додаються, має сприяти
подальшому розвитку підприємницької діяльності, прискоренню входження
цього сектора економіки у цивілізовані ринкові відносини, міжнародний поділ
праці, світові економічні і фінансові структури.
Характеристику Програми відображено у додатку 2 до Програми.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва
є одним з важливих завдань Програми. Заходи цього розділу Програми
спрямовуються на досягнення мети створення в районі стабільної системи
фінансово – кредитної підтримки, спрощення доступу малих підприємств до
фінансово – кредитних ресурсів шляхом об’єднання фінансових можливостей
усіх джерел підтримки малого підприємництва, залучення іноземних кредитів
та інвестицій. Головні завдання – це подальше формування мережі
інфраструктури та впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на
виробничу сферу.
Реалізація заходів щодо фінансово – кредитної та інвестиційної
підтримки дасть можливість суб’єктам малого підприємництва отримати
кредити через банки, кредитні спілки, залучати власні кошти, а також іноземні
інвестиції.
На наступні два роки буде продовжена робота щодо фінансової
підтримки підприємництва через механізм часткового відшкодування за
залученими в банках кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього
бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів.
Програма передбачає всі можливі джерела фінансування розвитку малого
підприємництва, а саме:
бюджетні кошти;
кошти кредитних спілок;
використання власних коштів підприємців;
залучення іноземних інвестицій;
кошти, залучені з державних фондів.

Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування
інфраструктури підтримки підприємництва
Ресурсне забезпечення передбачає створення механізму рівних
можливостей для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у використанні
природних та рекреаційних ресурсів, деревини, розробці і експлуатації
корисних копалин, мінеральних і термальних джерел, розбудови прикордонної
інфраструктури, забезпечення виробничими площами, земельними ділянками
під розміщення виробництва.
Значна увага приділяється зміцненню матеріально – технічної бази
туристично - рекреаційного комплексу, розвитку сільського (зеленого) туризму,
створенню та розширенню сервісної мережі для фермерських господарств,
реформованого агропромислового комплексу. Суб’єкти підприємницької
діяльності агропромислового комплексу одержать допомогу у вигляді
розміщення регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію для
закритих державних установ.
Інформаційне забезпечення
Заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб’єктів
малого підприємництва з метою дерегуляції їх діяльності, підвищення рівня
захищеності перед контролюючими органами; інформованість суб’єктів малого
підприємництва про проведення Днів міжнародних контактів та Днів
добросусідства з метою пошуку потенційних іноземних та вітчизняних
інвестицій.
Джерелом інформації про власного товаровиробника будуть виставкиярмарки, конференції, семінари і конкурси, які часто проводяться як на
районному так і на обласному рівні з метою обміну досвідом, використання
інноваційних ідей, «ноу-хау», високих технологій.
Питання ринку праці: фондів, фінансів, розвитку підприємництва
передбачається додатково висвітлювати через засоби масової інформації.
Кадрове забезпечення
Однією з основних завдань економіки району є забезпечення
кваліфікованими кадрами суб’єктів підприємницької діяльності. У Програмі
приділяється увага питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання
незайнятого населення району основам підприємницької діяльності, сприянню
розвитку недержавних навчальних закладів, а також удосконаленню роботи із
впровадження спеціальних навчальних програм з метою системної підготовки
кадрів для малого підприємництва.
Передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового
забезпечення малого підприємництва:
організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих органів управління
та представників малого бізнесу;
запровадження системи консультативних послуг для підприємців, в т.ч. й
початківців, з питань законодавства й оподаткування, менеджменту та
маркетингу, надання допомоги підприємцям із розроблення бізнес – планів;

розроблення спеціальних навчальних програм для залучення до
підприємництва соціально незахищених категорій населення (інвалідів, жінок,
молоді, звільнених у запас військових, безробітних);
залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва.
Очікувані результати
Реалізація заходів Програми розвитку малого підприємництва на 20132014 роки передбачає:
ріст загальної кількості малих підприємств;
збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах;
забезпечення додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів від діяльності
малого підприємництва;
розширення ринкової інфраструктури;
підвищення вкладу малого підприємництва у всі галузі народного
господарства району, розбудови прикордонної інфраструктури, виробничої та
невиробничої інфраструктури, розвитку сільського (зеленого) туризму,
покращення побутового обслуговування населення, розвиток торгової мережі;
підвищення заробітної плати працівників малих підприємств до рівня
середньомісячної зарплати по району;
збільшення обсягів виробництва продукції малими підприємствами.
Виконання
Програми
передбачає
поглиблення
процесу
реструктуризації економіки на користь недержавного сектору, формування
середнього класу суспільства, сприятливого інституційного середовища для
розвитку підприємництва, утвердження конкурентоспроможного механізму
економічного зростання. Розроблені заходи Програми мають надати усім, хто
бажає і вважає себе спроможним, можливість реально залучитися до лав
підприємців.
Основні напрямки та окремі заходи Програми можуть коригуватися із
врахуванням соціально – економічної ситуації в області та районі.
Механізм реалізації заходів Програми вимагає:
постійного аналізу виконання Програми;
відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації заходів
Програми;
підготовки і внесення пропозицій щодо коригування Програми.
Заходи щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього
підприємництва в районі на 2013-2014 роки наведено у додатку 3 до Програми.

Заступник голови ради

А.Браун

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі
на 2013 − 2014 роки
Найменування
Програми
Підстава для
розроблення
Програми
Розробник Програми
Відповідальний
виконавець
Програми
Мета і основні
завдання Програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в районі
на 2013 − 2014 роки
Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 12.11.2012 № 606 «Про розвиток
малого і середнього підприємництва в області на 2013-2014 роки»
Управління
економіки
райдержадміністрації
спільно
з
управліннями та відділами райдержадміністрації, міськрайонним
центром зайнятості, громадськими формуваннями підприємців
Управління
економіки
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього
підприємництва, підвищення економічних показників розвитку
району, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення
зайнятості
населення
шляхом
заохочення
суб’єктів
господарювання до розвитку їх діяльності
Основні заходи
До Програми включені заходи, які необхідно реалізувати
Програми
протягом 2013 − 2014 років, для досягнення поставленої мети та
виконання намічених завдань: формування цілеспрямованої,
послідовної та передбачуваної державної регуляторної політики,
активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки
малого і середнього бізнесу, формування розвинутої
інфраструктури підтримки підприємництва на районному рівні,
розв’язання проблеми зайнятості населення, залучення до
підприємницької діяльності слабозахищених верств населення,
які перебувають на обліку у міськрайонному центрі зайнятості
Строки
реалізації 2013 – 2014 роки
Програми
Фінансове
Щорічне передбачення асигнувань в районному бюджеті на
забезпечення
реалізацію заходів Програми розвитку малого і середнього
Програми
підприємництва в районі на 2013 − 2014 роки
Очікувані результати Реалізація Програми дозволить забезпечити збільшення кількості
реалізації Програми
малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері
підприємництва, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів,
зміцнення економічної бази регіону, насичення ринку товарами
та послугами, поліпшення бізнес-клімату та створення
позитивного іміджу району для залучення інвестицій
Контроль за
Управління
економіки
райдержадміністрації
проводить
реалізацією
щокварталу аналіз виконання заходів Програми і подає звіт
Програми
голові райдержадміністрації та головному управлінню економіки
облдержадміністрації

Додаток 2
до Програми

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2013 – 2014 роки (далі − Програма)
1.
Загальна характеристика району
2
Площа території – 0,7 тис. км
Кількість населення – 51,7 тис. чол. (за станом на 01.07.2012 року)
Специфіка – аграрно-промислове виробництво, розвиток туризму, рекреації, легка та харчова
промисловості, видобуток корисних копалин.
Рівень безробіття – 1,97 відсотків (за станом на 01.10.2012 року)
2. Дата затвердження Програми
3.

Головний замовник Програми

Берегівська районна державна адміністрація

Головний розробник Програми

управління економіки райдержадміністрації

Співрозробники:

відповідні управління і відділи
райдержадміністрації, міськрайонний центр
зайнятості, громадські формування
підприємців
Спрямування дій органів виконавчої влади,
суб’єктів малого і середнього
підприємництва, громадських об’єднань
підприємців на створення сприятливих умов
для активізації підприємницької діяльності,
впровадження на районному рівні заходів з
дерегуляції бізнесу, спрощення
регуляторних та дозвільних процедур,
підвищення конкурентоспроможності
підприємств малого і середнього
підприємництва, створення нових об’єктів
інфраструктури підтримки підприємництва
Створення додаткових робочих місць,
виробництво, перероблення
сільськогосподарської продукції, підтримка
фермерських господарств, створення для
них сервісної інфраструктури;
організація туристично-рекреаційної
діяльності, зокрема сільського (зеленого)
туризму;
розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва
Дані за станом на початок
Очікувані
дії Програми
результати
(прогноз)
51
53

4.

Мета Програми

5.

Перелік
Програми

4.

Очікувані кінцеві результати від
реалізації Програми у динаміці змін
цільових показників
Кількість малих підприємств на 10 тис.
осіб наявного населення, одиниць
Кількість зайнятих працівників на
малих підприємствах (осіб)
Кількість фізичних осіб-підприємців
Частка обсягу реалізованої продукції

пріоритетних

завдань

1049

1137

1577
52,9

1706
53,5

7.
8.

9.

10.

11.

(робіт, послуг) у загальному обсязі
реалізованої продукції (робіт, послуг)
(відсотки)
Надходження від діяльності суб’єктів
2,4
2,6
підприємництва до бюджетів усіх
рівнів (млн. грн)
Кількість
об’єктів
інфраструктури
підтримки
суб’єктів
малого
і
середнього підприємництва (одиниць):
фінансово-кредитні установи (кредитні
спілки);
3
4
страхові організації (у тому числі філії)
4
5
Залучення суб’єктів малого і
середнього підприємництва до
виконання робіт/послуг за державні
кошти
кількість (одиниць)/обсяги (млн. грн.)
120/11,0
125/11,5
Кількість підприємців, які пройдуть
підготовку,
перепідготовку
та
2
підвищення кваліфікації (осіб)
Кількість створених робочих місць за
354
377
рахунок малого підприємництва
Терміни і етапи реалізації Програми
2013 – 2014 роки
Перелік цільових проектів і підпрограм Запровадження інноваційних проектів,
підвищення технологічного рівня
підприємств.
Організація нових виробництв, розширення
діючих із залученням вітчизняних та
іноземних інвестицій
Обсяги
коштів,
необхідних
для 2013 рік – 259,0 тис. грн.
фінансування заходів з районного 2014 рік – 259,0 тис. грн.
бюджету (всього):
головний розпорядник –
райдержадміністрація
Основні джерела фінансування заходів Кошти районного бюджету, банківські
Програми
кредити, кошти кредитних спілок, власні
кошти підприємців, іноземні інвестиції, інші
внески, не заборонені законодавством
Система організації контролю за Інформування щокварталу про хід
виконанням Програми
виконання заходів щодо реалізації Програми
підтримки малого і середнього
підприємництва в районі на 2013-2014 роки

Додаток 3
до Програми

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2013 - 2014 роки
№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

1.

1.1.

1.2.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

3
4
5
6
1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Прийняття регуляторних актів на
Постійно
Структурні підрозділи
Фінансування
підставі всебічного аналізу їх порайдержадміністрації,
потребує
тенційної ефективності у досягдержавний адміністратор
ненні поставленої мети та можлирайдержадміністрації
вого впливу на економічне середовище.

Реалізація державної
регуляторної політики
у сфері господарської
діяльності, забезпечення прозорості процесу
упорядкування
нормативного регулювання підприємниць- Дотримання усіх вимог статей
кої діяльності
Закону України від 11 вересня
2003 року № 1160-ІV «Про засади
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності»
Проведення семінарів-практикумів, тематичних зустрічей за
участі фахівців місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів
підприємництва щодо реалізації
норм законодавства з питань
державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності
Постійне оновлення електронних
реєстрів регуляторних актів та

2013 рік 2014 рік

Державний
адміністратор Кошти
райдержадміністрації
районного
бюджету

Постійно

Державний адміністратор
Фінансування
райдержадміністрації спільно з потребує

Вартість
(тис. грн.)
7
не

−

1,0
щорічно

не

−

1

2.

2

Удосконалення
доз- Упорядкування роботи щодо
вільної системи у сфері видачі документів дозвільного
здійснення підприєм- характеру
ницької діяльності
Висвітлення у засобах масової
інформації питань про роботу
дозвільних центрів, роз’яснень
щодо порядку видачі документів
дозвільного характеру

2.1.

3.

4.

3
забезпечення доступу до них
суб’єктів
підприємництва,
громадськості

Подальше удосконалення роботи з реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності та
започаткування
власної справи

Проведення роз’яснювальної
роботи серед населення щодо
започаткування власної справи.
Розміщення інформації про зміни
у законодавстві щодо реєстрації
та зняття з обліку суб’єктів
підприємницької діяльності через
засоби масової інформації
Удосконалення
Підготовка та внесення пропозаконодавства, інших зицій до центральних органів винормативно-правових
конавчої влади, Верховної Ради
актів щодо розвитку України щодо вдосконалення
підприємництва
нормативно-правової бази, що
регулює питання розвитку
підприємництва

4

2013 - 2014
роки

Постійно

Постійно

2013 – 2014
роки

5
сектором з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації
Державний адміністратор
райдержадміністрації спільно з
сектором з питань внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю апарату
райдержадміністрації
Державний
адміністратор
райдержадміністрації спільно з
сектором з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації
Державний
реєстратор
райдержадміністрації спільно з
сектором з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації

6

7

Фінансування
потребує

Кошти
бюджету

не

районного

−

2,0

Фінансування
потребує

не

−

Управління
економіки Фінансування
райдержадміністрації,
потребує
юридичний відділ апарату
райдержадміністрації,
державний
адміністратор
райдержадміністрації спільно з
сектором з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату

не

−

1
4.1.

5.

6.

7.

7.1.

2

3

4

5
райдержадміністрації
Підготовка та надання пропози2013 – 2014 Управління
економіки
цій щодо стягнення місцевих пороки
райдержадміністрації
датків і зборів, встановлення респільно
з
Берегівською
альних ставок єдиного та фіксооб’єднаною
державною
ваного податків, вартості патенподатковою інспекцією (за
тів, орендної плати за використазгодою)
та
громадськими
ння приміщень та обладнання
об’єднаннями підприємців
Вжиття заходів щодо
Здійснення аналізу звернень Щокварталу Управління економіки
усунення обмежень,
підприємців
і
узагальнення
райдержадміністрації
що стримують розвипроблем, порушених ними, та
ток підприємницької
підготовка пропозицій щодо їх
діяльності
усунення
Зменшення необґрунЗдійснення
моніторингу
Протягом
Управління
економіки
тованого втручання
планових
та
позапланових 2013 – 2014 райдержадміністрації
органів, які здійснюперевірок
суб’єктів
років
спільно
з
Берегівською
ють контролюючі
підприємницької
діяльності
об’єднаною
державною
функції, у діяльність
контролюючими органами
податковою інспекцією (за
підприємців
згодою)
та
громадськими
об’єднаннями підприємців
Підвищення
рівня Висвітлення у засобах масової
Постійно
Управління
економіки
знань
суб’єктів інформації
даних
щодо
райдержадміністрації
підприємницької
встановлених розмірів ставок
спільно з сектором з питань
діяльності
фіксованого, єдиного податків та
внутрішньої
політики
та
вартості торгових патентів
зв’язків
з
громадськістю
апарату райдержадміністрації
та Берегівською об’єднаною
державною
податковою
інспекцією (за згодою)
Проведення засідань за круглим
Постійно
Управління
економіки
столом, нарад, семінарів за участі
райдержадміністрації спільно з
представників контролюючих,
державним
адміністратором
дозвільних та податкових органів
райдержадміністрації

6

7

Фінансування
потребує

не

−

Фінансування
потребує

не

−

Фінансування
потребує

не

−

Фінансування
потребує

не

−

Кошти
районного
бюджету

5,0

1

2

1.

Передбачення коштів
для
підтримки
розвитку
малого
і
середнього
підприємництва
з
місцевих бюджетів

2.

Надання
підтримки
підприємницькій
ініціативі безробітних,
у тому числі молоді

3.

Фінансова
сільського
туризму

4.

3
4
5
з підприємцями, керівниками
громадських об’єднань
підприємців
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Забезпечення
часткового 2013 – 2014 Управління
відшкодування
відсоткових
роки
економіки
ставок за кредитами, наданими
райдержадміністрації
суб’єктам
підприємницької
діяльності
для
реалізації
інвестиційних
проектів
відповідно
до
Порядку
часткового
відшкодування
з
районного бюджету відсоткових
ставок за кредитами, залученими
суб’єктами малого і середнього
підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів
Одноразова виплата допомоги з 2013 – 2014 Берегівський міськрайонний
безробіття для започаткування
роки
центр зайнятості (за згодою)
підприємницької
діяльності;
надання дотацій роботодавцям

підтримка Розміщення
інформації
про
(зеленого) сільські садиби на веб-сайтах;
розробка
та
виготовлення
рекламних буклетів;
проведення
семінарів-навчань
для власників сільських садиб за
участі спеціалістів, які відають
питаннями розвитку туризму
Реалізація інноваційно Будівництво
оздоровчоінвестиційних
рекреаційного
комплексу
у

2013 – 2014
роки

2013 – 2014
роки

6

Кошти
районного
бюджету

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття
Відділ культури і туризму Кошти
райдержадміністрації спільно з районного
Берегівською
районною бюджету
спілкою сільського туризму (за
згодою)

Товариство
з
обмеженою Власні кошти,
відповідальністю
інвестиції

7

150,0
щорічно

15,0
щорічно

Власні
кошти

1

4.1.

1.

1.1

2.

3.

2
3
4
5
6
7
проектів.
с. Косонь, Урочище 1, на базі
„НАСВІТ”
(за
згодою)
інвестора
Реконструкція наявних водопрояву
свердловин
спільно з відділом культури і
та будівництво нових термально-мінеральних вод
туризму райдержадміністрації
об’єктів туристичнорекреаційної галузі
Розширення
території 2013 – 2014 ТОВ„Берег - Тур” (за згодою) Власні
кошти, Власні
рекреаційно-туристичного
роки
спільно з відділом культури і інвестиції
кошти
комплексу
„Береги-то”
для
туризму райдержадміністрації
інвестора
надання
широкого
спектру
послуг
3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури
Ресурсне забезпечення Забезпечення на конкурсних засаПостійно
Управління
економіки Фінансування
не
−
суб’єктів
дах рівних можливостей доступу
райдержадміністрації
потребує
підприємницької
суб’єктів підприємницької
діяльності
діяльності до використання
природних ресурсів
Залучення суб’єктів
Постійно
Відділи райдержадміністрації: Фінансування
не
−
підприємницької діяльності до
освіти, охорони здоров’я
потребує
участі у тендерах для постачання
(надання) продукції, товарів,
робіт, послуг бюджетним
установам району
Створення конкурент- Залучення на паритетній основі 2013 – 2014 Відділ регіонального розвитку, Фінансування
не
−
ного середовища на
організацій
різних
форм
роки
містобудування та архітектури потребує
ринку житлово-комувласності для надання житловорайдержадміністрації
нальних послуг із залу- комунальних
послуг
на
ченням суб’єктів підконкурсній (тендерній) основі
приємницької
діяльності
Забезпечення суб’єктів Рекомендувати органам місцеПостійно
Відділ управління об’єктами Фінансування
не
−
підприємницької
вого самоврядування надавати
спільної
власності потребує
діяльності
суб’єктам підприємницької
територіальних громад сіл,
приміщеннями шляхом діяльності в оренду приміщення,
селища району Берегівської

1

2
надання їх в оренду

3.1.

3.2.

3.3.

4.

5.

Пошук потенційних
партнерів в Україні та
за кордоном, залучення
інвестицій для суб’єктів підприємницької
діяльності району
Інформаційне
забезпечення

3
що вивільняються у процесі
повної інвентаризації об’єктів
комунальної власності
Надання в оренду приміщень на
пільгових умовах підприємцямпочатківцям
та
малим
підприємствам, які працюють за
пріоритетними напрямами

4

Постійно

Упровадження для суб’єктів
підприємництва
системи
пільгової орендної плати з
відстрочкою
оплати
та
зарахуванням витрат на ремонт і
обладнання об’єкта до вартості
орендної плати
Постійне оновлення створених
баз даних незадіяних приміщень
виробничих площ, обладнання,
устаткування,
об’єктів
незавершеного будівництва

2013 – 2014
роки

Залучення суб’єктів
підприємницької діяльності до
участі у днях міжнародних
контактів, днях добросусідства та
у міжнародних конференціях

2013 – 2014
роки

Оновлення інформаційних кутків
переліком та описами професій
для зайняття підприємницькою

Постійно

Постійно

5
районної ради (за згодою),
виконкоми
сільських,
селищної рад
Відділ управління об’єктами
спільної
власності
територіальних громад сіл,
селища району Берегівської
районної ради (за згодою),
виконкоми
сільських,
селищної рад
Відділ управління об’єктами
спільної
власності
територіальних громад сіл,
селища району Берегівської
районної ради (за згодою),
виконкоми
сільських,
селищної рад
Управління економіки
райдержадміністрації, відділ
регіонального
розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації,
виконкоми
сільських,
селищної рад
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації спільно
із суб’єктами підприємницької
діяльності

6

7

Фінансування
потребує

не

−

Фінансування
потребує

не

−

Фінансування
потребує

не

−

Кошти
районного
бюджету

Берегівський міськрайонний Фонд
центр зайнятості (за згодою)
загальнообов’язкового
державного

5,0
щорічно

1

2

3

4

5

5.1.

Проведення
інформаційних
семінарів
із
залучення
незайнятого
населення
до
підприємницької діяльності

Постійно

Берегівський міськрайонний
центр зайнятості (за згодою)

5.2.

Проведення
ярмарків
ярмарків)
вакансій,
відкритих
дверей
випускників шкіл, молоді

(мініднів
для

2013 – 2014
роки

Берегівський міськрайонний
центр зайнятості (за згодою)

Надання
практичної
та
методичної допомоги діючим
фермерським
господарствам
району
та
забезпечення
мешканців сільської місцевості
методичними матеріалами щодо
створення нових фермерських
господарств.

2013 − 2014
роки

Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

Залучення
фермерських
господарств
до
виконання
державних
та
регіональних
програм підтримки і розвитку
агропромислового виробництва
Організація виставок-ярмарків

2013 – 2014
роки

Управління агропромислового Фінансування
розвитку райдержадміністрації потребує

2013 – 2014
роки

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації спільно
із суб’єктами підприємницької
діяльності

діяльністю

6.

Підтримка діяльності
діючих фермерських
господарств та залучення до підприємницької діяльності мешканців сільської місцевості до створення нових
фермерських
господарств

6.1.

7.

7.1

Залучення суб’єктів
підприємництва до
проведення регіональних, міжнародних
виставок-ярмарків

Організація

та

проведення

2013-2014

Управління

6
соціального
страхування України
на випадок безробіття
Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України на
випадок безробіття
Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України на
випадок безробіття
Фінансування
не
потребує

не

7

−

−

Кошти
районного 4,0
бюджету,
власні
кошти
суб’єктів
підприємницької
діяльності
Кошти
районного
70,0

1

2

3
Берегівського
районного
фестивалю „Дружба без кордонів
BEREG FEST”

4
роки

8.

Сприяння українським Участь суб’єктів підприємництва
та
іноземним у щорічній виставці-ярмарку
компаніям у пошуку „Тур’євроцентр – Закарпаття”
партнерів

Щороку,
вересень

9.

Відзначення
професійного свята –
Дня працівників
торгівлі
(Указ Президента
України від 05.06.1995
№ 427/95)

2013-2014
роки

10.

Відзначення
підприємця

Проведення зустрічей, прес-конференцій, засідань за круглим
столом із працівниками торгівлі,
ресторанного господарства та нагородження грамотами, пам’ятними подарунками. Висвітлення через засоби масової інформації питань про розвиток торгівлі та ресторанного господарства в районі
та привітання з нагоди святкування Дня працівників торгівлі
Дня Проведення зустрічей, брифінгів,
засідань за круглим столом із підприємцями, керівниками громадських об’єднань підприємців. Нагородження кращих підприємців
району грамотами, пам’ятними
подарунками, висвітлення через
засоби масової інформації

2013 – 2014
роки

5
райдержадміністрації:
економіки, агропромислового
розвитку;
відділи райдержадміністрації:
культури і туризму, освіти;
сектор з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації спільно з
суб’єктами підприємницької
діяльності

6
бюджету бюджету

7
щорічно

Кошти районного
бюджету, кошти
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
Управління економіки
Кошти
районного
райдержадміністрації спільно з бюджету
сектором з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації

10,0
щорічно

Управління економіки
Кошти
райдержадміністрації спільно з бюджету
сектором з питань внутрішньої
політики
та
зв’язків
з
громадськістю
апарату
райдержадміністрації

3,0
щорічно

районного

2,0
щорічно

1

2

11.

Відродження народних
промислів

11.1.

12.

Підготовка кадрів для
сфери
сільського
(зеленого) туризму

13.

Стимулювання
створення
нових
робочих
місць
та
самозайнятості, у тому
числі для інвалідів,
молоді,
жінок,
підтримка
розвитку
сімейного бізнесу
Перепідготовка
управлінських кадрів
для
сфери
підприємництва

14.

3
4
5
матеріалів щодо розвитку малого
бізнесу, а також привітання з
нагоди святкування Дня
підприємця
Створення осередків традиційних 2013 – 2014 Відділ культури і туризму
художніх промислів
роки
райдержадміністрації
Створення сприятливих умов 2013 – 2014 Відділ культури і туризму
щодо впровадження кластерної
роки
райдержадміністрації
моделі
розвитку
народних
художніх
промислів
на
обласному рівні
Кадрове забезпечення
Організація та проведення циклів 2013 – 2014 Відділ культури і туризму
семінарів, тренінгів з питань роки
райдержадміністрації спільно
підприємницької діяльності у
Берегівський міськрайонний
сфері сільського (зеленого) та
центр зайнятості (за згодою)
пішохідного туризму
Сприяння зайнятості населення 2013 – 2014
Управління
шляхом
розширення
сфери
роки
райдержадміністрації:
застосування праці за рахунок
праці та соціального захисту
створення нових робочих місць в
населення; агропромислового
усіх
сферах
економічної
розвитку
спільно
з
діяльності:
Берегівським міськрайонним
у 2013 році – 885 осіб;
центром зайнятості (за згодою)
у 2014 році – 897 осіб
Залучення до конкурсного відбо- 2013 – 2014 Управління
економіки
ру спеціалістів для участі у пророки
райдержадміністрації, відділ у
грамі перепідготовки та стажусправах сім’ї, молоді та спорту
вання управлінських кадрів для
райдержадміністрації
сфери підприємництва за програмою „Українська ініціатива”,
шляхом її популяризації через
засоби
масової
інформації,

6

7

Кошти
районного
2,0
бюджету
щорічно
Фінансування
не
−
потребує

Кошти
Берегівського
міськрайонного
центру зайнятості
населення
Фонд загальнообов’язкового
державного
соціального страхування
України
на
випадок безробіття

Кошти
бюджету

районного

1,0
щорічно

1

15.

2

3
проведення
зустрічей
з
випускниками
Сприяння
розвитку Підтримка існуючих та утворення
сільськогоспо-дарської нових
сільськогосподарських
обслуговуючої
обслуговуючих кооперативів
кооперації

4
2013 – 2014
роки

5

6

Управління агропромислового Фінансування
розвитку райдержадміністрації потребує

7
не

−

2013 рік −
270,0
Всього з районного бюджету:
2014 рік −
270,0
1.

2.

Цільові проекти та підпрограми
Презентація
Організація
та
проведення 2013 – 2014 Відділ культури і туризму
туристичнощорічної
виставки-ярмарку
роки
райдержадміністрації спільно з
рекреаційних
„Тур’євроцентр-Закарпаття” по
суб’єктами підприємницької
можливостей регіону, Програмі розвитку туризму і
діяльності
розширення співпраці рекреації в Берегівському районі
у галузі туризму
на 2011-2015 роки.
Співфінансування мікропроектів 2013 рік
Управління
економіки
по Програмі розвитку ООН
райдержадміністрації
„Місцевий
розвиток,
орієнтований на громаду”
Представництво
ПРООН (за згодою)

Кошти
районного
бюджету

10,0
щорічно

Кошти
районного
бюджету

320,0

Кошти
ПРООН

320,0

