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Про Програму розвитку малого і середнього
підприємництва в районі на 2015 – 2016 роки
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в
районі, керуючись Законом України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні» та пунктом 16 частини першої
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на
2015 – 2016 роки (далі - Програма) затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації спільно з районними установами та
організаціями здійснити заходи спрямовані на виконання завдань, визначених
Програмою.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
районної ради.

Голова ради

О.Шедер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«14»__01__2015р. № 415

ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2015 – 2016 роки
Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі.
Головна мета Програми і очікувані результати
Програму розвитку малого і середнього підприємництва в районі на 2015
− 2016 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 в
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.
Підприємництво відіграє важливу роль під час вирішення економічних і
соціальних завдань. Формування культури підприємництва життєво необхідне
для економічного зростання і конкурентоспроможності економіки. Активна
підтримка в районі приділяється розвитку підприємництва, що сприяє
створенню великої кількості робочих місць, збільшенню податкової бази,
зростанню національного доходу.
Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного
елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його
кількісні параметри.
За станом на 1 січня 2014 року в районі нараховується 320 малих
підприємств, що в розрахунку на 10 тис. наявного населення становить 62,0
одиниць.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) у
діючих цінах за 2013 рік у порівнянні з 2012 роком збільшився на 5,3% і
становить 62,8 млн. грн., або 31,7% від загального районного обсягу.
У 2013 році на малих підприємствах району працювало 658 найманих
працівників.
Від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджету району
надійшло 11,5 млн. грн., або 36,4%.
Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств у 2013
році становила 1321,0 гривень, або 111,6% в порівняні до 2012 року.
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 в 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 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;
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 2015 – 2016 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 та середнього 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, науково-технологічні та
навчальні послуги для суб’єктів підприємництва; зовнішньоекономічних та
міжрегіональних зв’язків; системи підготовки висококваліфікованих кадрів для

сфери підприємництва; інноваційних технологій у сфері малого
підприємництва та зміцнення інноваційного потенціалу суб’єктів малого та
середнього підприємництва; народних художніх промислів, туристичної галузі,
підприємства в аграрному секторі.
Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в районі на 2015 – 2016 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 і середнього
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.
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, та
розміщуватимуться на веб-сайтах райдержадміністрації.
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 тому
числі 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 20152016 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.

Заступник голови ради

В.Горват

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в районі
на 2015 − 2016 роки
Найменування
Програми
Підстава для
розроблення
Програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в
районі на 2015 − 2016 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 01.12.2014 № 360 «Про
розвиток малого і середнього підприємництва в області
на 2015-2016 роки»
Розробник
Управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
Програми
райдержадміністрації
спільно
з
структурними
підрозділами
райдержадміністрації,
міськрайонним
центром зайнятості, громадськими формуваннями
підприємців
Відповідальний
Управління
економного
розвитку
і
торгівлі
виконавець
райдержадміністрації,
структурні
підрозділи
Програми
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної
рад
Мета і основні
Створення сприятливих умов для розвитку малого
завдання
і середнього підприємництва, підвищення економічних
Програми
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 2015 − 2016 років, для досягнення поставленої
мети та виконання намічених завдань: формування
цілеспрямованої,
послідовної
та
передбачуваної
державної регуляторної політики, активізації фінансовокредитної та інвестиційної підтримки малого і середнього
бізнесу,
формування
розвинутої
інфраструктури
підтримки підприємництва на районному рівні,
розв’язання проблеми зайнятості населення, залучення до
підприємницької діяльності слабо захищених верств
населення, які перебувають на обліку у міськрайонному
центрі зайнятості
Строки реалізації 2015 – 2016 роки
Програми
Фінансове
Щорічне передбачення асигнувань в районному бюджеті
забезпечення
на реалізацію заходів Програми розвитку малого
Програми
і середнього підприємництва в районі на 2015 − 2016
роки

Очікувані
результати
реалізації
Програми

Контроль за
реалізацією
Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити збільшення
кількості 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
Управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації проводить щокварталу аналіз
виконання заходів Програми і подає звіт голові
райдержадміністрації та департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Додаток 2
до Програми

ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в районі на 2015 – 2016 роки (далі − Програма)
1.
Загальна характеристика району
Площа території – 0,7 тис. км 2
Кількість населення – 51,9 тис. чол. (за станом на 01.10.2014 року)
Специфіка – аграрно-промислове виробництво, розвиток туризму, рекреації,
легка та харчова промисловості, видобуток корисних копалин
Рівень безробіття – 0,96 відсотків (за станом на 01.10.2014 року)
2. Дата затвердження Програми
3. Головний замовник Програми
Берегівська районна державна
адміністрація
Головний розробник Програми
Співрозробники:

4.

Мета Програми

5.

Перелік
Програми

пріоритетних

управління
економічного
розвитку
і
торгівлі
райдержадміністрації
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
завдань Створення додаткових робочих
місць, виробництво, перероблення
сільськогосподарської продукції,
підтримка
фермерських
господарств, створення для них
сервісної інфраструктури;

6.

7.
8.

організація
туристичнорекреаційної діяльності, зокрема
сільського (зеленого) туризму;
розвиток
інфраструктури
підтримки підприємництва
Очікувані кінцеві результати від Дані за станом на
Очікувані
реалізації Програми у динаміці змін
початок дії
результати
цільових показників
Програми
(прогноз)
Кількість малих підприємств на 10
59
60
тис. осіб наявного населення, одиниць
Кількість зайнятих працівників на
924
987
малих підприємствах (осіб)
Кількість фізичних осіб-підприємців
1569
1580
Частка обсягу реалізованої продукції
36,5
37,0
(робіт, послуг) у загальному обсязі
реалізованої продукції (робіт, послуг)
(відсотки)
Надходження від діяльності суб’єктів
11,7
11,9
підприємництва до бюджету району
(млн.грн)
Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва
(одиниць):
фінансово-кредитні
установи
(кредитні спілки);
2
2
страхові організації (у тому числі
філії)
Залучення
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва
до
виконання робіт/послуг за державні
кошти
кількість (одиниць)/обсяги (млн. грн.)
25/3,5
29/3,8
Кількість підприємців, які пройдуть
підготовку,
перепідготовку
та
2
підвищення кваліфікації (осіб)
Кількість створених робочих місць за
175
192
рахунок малого підприємництва
Терміни
і
етапи
реалізації
2015 – 2016 роки
Програми
Перелік
цільових
проектів
і Запровадження
інноваційних
підпрограм
проектів,
підвищення
технологічного
рівня
підприємств.
Організація нових виробництв,
розширення діючих із залученням
вітчизняних
та
іноземних
інвестицій

9.

10.

11.

Обсяги коштів, необхідних для
фінансування заходів з районного
бюджету (всього):
головний
розпорядник
–
райдержадміністрація
Основні
джерела
фінансування
заходів Програми

Система організації контролю
виконанням Програми

2015 рік - 89,0 тис. грн.
2016 рік - 89,0 тис. грн.

Кошти
районного
бюджету,
банківські
кредити,
кошти
кредитних спілок, власні кошти
підприємців, іноземні інвестиції,
інші внески, не заборонені
законодавством
за Інформування щокварталу про хід
виконання заходів щодо реалізації
Програми підтримки малого і
середнього підприємництва в
районі на 2015-2016 роки

Додаток 3
до Програми

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2015 - 2016 роки
№
з/п
1

Пріоритетні
завдання
2

1.

Реалізація
державної
регуляторної політики у
сфері
господарської
діяльності,
забезпечення
прозорості
процесу
упорядкування
нормативного регулювання
підприємницької діяльності

1.1.

1.2.

Зміст заходу

Термін
Виконавці
виконання
3
4
5
1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Прийняття регуляторних актів на Постійно
Структурні підрозділи
підставі всебічного аналізу їх
райдержадміністрації,
потенційної
ефективності
у
управління економічного
досягненні поставленої мети та
розвитку і торгівлі
можливого впливу на економічне
райдержадміністрації,
середовище.
виконкоми сільських,
Дотримання усіх вимог статей
селищної рад
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
забезпечення доступу до них
суб’єктів
підприємництва,

Джерела
фінансування
6

Вартість
(тис. грн.)
7

Фінансування не
потребує

−

2015 рік 2016 рік

Управління економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації

Фінансування не
потребує

−

Постійно

Управління економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,спільно
з сектором з питань

Фінансування не
потребує

−

громадськості

2.

Удосконалення
законодавства,
інших
нормативно-правових актів
щодо
розвитку
підприємництва

2.1.

3.

4.

5.

Вжиття
заходів
щодо
усунення обмежень, що
стримують
розвиток
підприємницької
діяльності
Зменшення необґрунтованого втручання органів, які
здійснюють контролюючі
функції,
у
діяльність
підприємців

Сприяння

у

вирішенні

внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю
апарату
райдержадміністрації

Підготовка
та
внесення 2015 – 2016
Управління економічного
пропозицій облдержадміністрації
роки
розвитку і торгівлі
щодо удосконалення нормативнорайдержадміністрації
правової бази, що регулює
питання розвитку підприємництва
Підготовка та надання пропозицій 2015 – 2016
Управління економічного
щодо стягнення місцевих податків
роки
розвитку і торгівлі
і зборів, встановлення реальних
райдержадміністрації спільно
ставок єдиного та фіксованого
з виконкомами сільських,
податків,
вартості
патентів,
селищної рад, Берегівською
орендної плати за використання
об’єднаною державною
приміщень та обладнання
податковою інспекцією (за
згодою) та громадськими
об’єднаннями підприємців
(за згодою)
Здійснення
аналізу
звернень
Постійно
Управління економічного
підприємців
і
узагальнення
розвитку і торгівлі
проблем, порушених ними, та
райдержадміністрації
підготовка пропозицій щодо їх
усунення
Здійснення моніторингу планових Протягом
Управління економічного
та
позапланових
перевірок 2015 – 2016
розвитку і торгівлі
суб’єктів
підприємницької
років
райдержадміністрації спільно
діяльності фіскальними органами
з Берегівською об’єднаною
державною податковою
інспекцією (за згодою) та
громадськими об’єднаннями
підприємців (за згодою)
Дотримання підприємницькими
Постійно
Управління соціального

Фінансування не
потребує

−

Фінансування не
потребує

−

Фінансування не
потребує

−

Фінансування не
потребує

−

Фінансування не

−

питання про доведення
розміру середньомісячної
заробітної плати у сфері
малого підприємництва до
розміру середньомісячної
заробітної
плати
працівників, зайнятих в
економіці району

6.

структурами
району
вимог
чинного законодавства у таких
напрямах:
посилення
роботи
серед
роботодавців щодо укладення
колективних договорів;
оплата праці у розмірі не нижче
мінімального рівня, встановленого
чинним законодавством, строків її
виплати
Підвищення рівня знань Висвітлення у засобах масової
суб’єктів підприємницької інформації
даних
щодо
діяльності
встановлених розмірів ставок
фіксованого, єдиного податків та
вартості торгових патентів

6.1

1.

2

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

Постійно

захисту населення
райдержадмі-ністрації

потребує

Управління економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації спільно
з сектором з питань
внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю
апарату
райдержадміністрації та
Берегівською об’єднаною
державною податковою
інспекцією (за згодою)
Управління економічного
розвитку і торгівлі спільно з
громадськими об’єднаннями
підприємців(за згодою)

Фінансування не
потребує

−

Фінансування не
потребує

−

Проведення засідань за круглим
Постійно
столом, нарад, семінарів за участі
представників фіскальних органів
з підприємцями, керівниками
громадських
об’єднань
підприємців
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Подання
обґрунтованих
2015 рік
Управління економічного
пропозицій районній раді для
розвитку і торгівлі
затвердження коштів з місцевих
2016 рік
райдержадміністрації
бюджетів для розвитку малого і
середнього підприємництва
Сприяння створенню та діяльності 2015 – 2016
Відділ агропромислового

Кошти
районного
бюджету
Кошти

5,0

3.

4

5.

6.

фермерських господарств фермерських
господарств,
роки
району
створення нових робочих місць та
підвищення
рівня
зайнятості
сільського населення
Надання
підтримки Одноразова виплата допомоги з 2015 – 2016
підприємницькій ініціативі безробіття для започаткування
роки
безробітних, у тому числі підприємницької діяльності
молоді
Стимулювання створення
нових
робочих
місць
суб’єктами
малого
підприємництва, які ведуть
діяльність у пріоритетних
видах економіки
Фінансова
підтримка
сільського
(зеленого)
туризму

Реалізація
інноваційноінвестиційних проектів.
Реконструкція наявних та
будівництво
нових
об’єктів
туристичнорекреаційної галузі

Виплата компенсації фактичних
витрат у розмірі єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне
страхування
із
заробітної
плати
працевлаштованих безробітних
Розміщення
інформації
про
сільські садиби на веб-сайтах;
розроблення та виготовлення
рекламних буклетів;
проведення семінарів-навчань для
власників сільських садиб за
участі спеціалістів, які відають
питаннями розвитку туризму
Реконструкція
будівель
товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Лікувальнооздоровчий заклад «Косино» з
метою ефективного використання
свердловин
водопроявів
термально-мінеральних вод, с.
Косонь

2015– 2016
роки

2015– 2016
роки

2015– 2016
роки

розвитку
райдержадміністрацій

районного
бюджету

Берегівський міськрайонний
центр зайнятості (за згодою)

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

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Лікувально-оздоровчий
заклад «Косино» (за згодою)
спільно з відділом культури і
туризму
райдержадміністрації

Власні кошти,
інвестиції

щорічно

−

−

15,0
щорічно

−

Будівництво
нового
відділу
2015 рік
Товариством з обмеженою
Власні кошти, інкемпінгу
рекреаційновідповідальністю «Бумеранг»
вестиції
туристичного
комплексу
(за згодою) спільно з
товариства
з
обмеженою
відділом культури і туризму
відповідальністю «Бумеранг» с.
райдержадміністрації
Дийда
3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури
1. Ресурсне
забезпечення Залучення
суб’єктів
Постійно
Відділи
Фінансування не
суб’єктів підприємницької підприємницької діяльності до
райдержадміністрації:
потребує
діяльності
участі у тендерах для постачання
освіти, охорони здоров’я,
(надання)
продукції,
товарів,
головні розпорядники
робіт,
послуг
бюджетним
бюджетних коштів
установам району
2. Забезпечення
суб’єктів Рекомендувати органам місцевого Постійно
Відділ управління об’єктами
Фінансування не
підприємницької
самоврядування
надавати
спільної власності
потребує
діяльності приміщеннями суб’єктам
підприємницької
територіальних громад сіл,
шляхом надання їх в діяльності в оренду приміщення,
селища району Берегівської
оренду
що вивільняються у процесі
районної ради (за згодою),
повної інвентаризації об’єктів
виконкоми сільських,
комунальної власності
селищної рад
2.1.
Надання в оренду приміщень на Постійно
Відділ управління об’єктами
Фінансування не
пільгових умовах підприємцямспільної власності
потребує
початківцям
та
малим
територіальних громад сіл,
підприємствам, які працюють за
селища району Берегівської
пріоритетними напрямами
районної ради (за згодою),
виконкоми сільських,
селищної рад
2.2.
Упровадження
для
суб’єктів 2015 – 2016 Відділ управління об’єктами
Фінансування не
підприємництва системи пільгової
роки
спільної власності
потребує
орендної плати з відстрочкою
територіальних громад сіл,
оплати та зарахуванням витрат на
селища району Берегівської
ремонт і обладнання об’єкта до
районної ради (за згодою),
вартості орендної плати
виконкоми сільських,
селищної рад
6.1.

−

−

−

−

−

Постійне оновлення створених баз
даних
незадіяних
приміщень
виробничих площ, обладнання,
устаткування,
об’єктів
незавершеного будівництва

2.3.

3.

Сприяння участі суб’єктів
малого підприємництва у
забезпеченні
розвитку
сільського туризму

4.

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

5.

Інформаційне
забезпечення

Постійно

Створення умов для надання Постійно
послуг
належної
якості
суб’єктами
малого
підприємництва
у
сфері
сільського туризму
Залучення
суб’єктів 2015 – 2016
підприємницької діяльності до
роки
участі у днях міжнародних
контактів, днях добросусідства та
у міжнародних конференціях

Проведення
інформаційних
семінарів
із
залучення
незайнятого
населення
до
підприємницької діяльності

Постійно

Управління економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
відділи
райдержадміністрації:
агропромислового розвитку;
містобудування, архітектури,
інфраструктури та житловокомунального господарства,
виконкоми сільських,
селищної рад
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації

Управління економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
відділи
райдержадміністрації:
агропромислового розвитку;
культури і туризму спільно
із суб’єктами
підприємницької діяльності
(за згодою)
Берегівський міськрайонний
центр зайнятості (за згодою)

Фінансування не
потребує

−

Кошти суб’єктів
підприємницької
діяльності

−

Кошти
районного
бюджету

1,0
щорічно

Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на
випадок

−

5.1.

6.

7.

7.1

Підтримка
діяльності
діючих
фермерських
господарств та залучення
до
підприємницької
діяльності
мешканців
сільської місцевості до
створення
нових
фермерських господарств
Залучення
суб’єктів
підприємництва
до
проведення регіональних,
міжнародних
виставокярмарків та фестивалів

Проведення
ярмарків
(міні- 2015 – 2016
ярмарків) вакансій, днів відкритих
роки
дверей для випускників шкіл,
молоді

Берегівський міськрайонний
центр зайнятості (за згодою)

Надання практичної та методичної 2015 – 2016
допомоги діючим фермерським
роки
господарствам
району
та
забезпечення мешканців сільської
місцевості
методичними
матеріалами
щодо
створення
нових фермерських господарств.

Відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Організація
фестивалів

виставок-ярмарків, 2015 – 2016
Відділ культури і туризму
роки
райдержадміністрації спільно
із суб’єктами
підприємницької діяльності
(за згодою)

Організація
та
проведення 2015 – 2016
Берегівського
районного
роки
фестивалю «Дружба без кордонів
BEREG FEST»

Управління
райдержадміністрації:
економічного розвитку і
торгівлі, відділи
райдержадміністрації:
агропромислового розвитку;
культури і туризму, освіти;
сектор з питань внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю апарату

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

Кошти
районного
бюджету, власні
кошти суб’єктів
підприємницької
діяльності
Кошти
районного
бюджету
бюджету

−

−

10,0
щорічно

30,0
щорічно

8.

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

9.

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

10.

Відзначення
підприємця

11.

Відродження
промислів

Щороку,
вересень

райдержадміністрації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації спільно
з суб’єктами
підприємницької діяльності
(за згодою)

Проведення
зустрічей,
прес- 2015 – 2016
Управління економічного
конференцій, засідань за круглим
роки
розвитку і торгівлі
столом із працівниками торгівлі,
райдержадміністрації спільно
ресторанного господарства та
з сектором з питань
нагородження
грамотами,
внутрішньої політики та
пам’ятними
подарунками.
зв’язків з громадськістю
Висвітлення через засоби масової
апарату
інформації питань про розвиток
райдержадміністрації
торгівлі
та
ресторанного
господарства
в
районі
та
привітання з нагоди святкування
Дня працівників торгівлі
Дня Проведення зустрічей, брифінгів, 2015 – 2016
Управління економічного
засідань за круглим столом із
роки
розвитку і торгівлі
підприємцями,
керівниками
райдержадміністрації спільно
громадських
об’єднань
з сектором з питань
підприємців.
внутрішньої політики та
Нагородження
кращих
зв’язків з громадськістю
підприємців району грамотами,
апарату
пам’ятними
подарунками,
райдержадміністрації
висвітлення через засоби масової
інформації
матеріалів
щодо
розвитку малого бізнесу, а також
привітання з нагоди святкування
Дня підприємця
народних Сприяння створенню осередків 2015 – 2016
Відділ культури і туризму
народних художніх промислів у
роки
райдержадміністрації

Кошти
районного
бюджету, кошти
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
Кошти
районного
бюджету

15,0
щорічно

Кошти
районного
бюджету

3,0
щорічно

Кошти районного
бюджету

2,0
щорічно

3,0
щорічно

містах і селах району
Кадрове забезпечення
навчання
за 2015 – 2016 Берегівський міськрайонний
«Підприємецьроки
центр зайнятості (за згодою)

12.

Проведення
підготовки, Організація
перепідготовки кадрів з програмою
числа безробітних, які початківець»
мають намір організувати
підприємницьку діяльність

13.

Перепідготовка
Залучення до конкурсного відбору
2015 рік
Управління економічного
управлінських кадрів для спеціалістів для участі у програмі
розвитку і торгівлі
сфери підприємництва
перепідготовки та стажування
2016 рік
райдержадміністрації, відділ
управлінських кадрів для сфери
молоді та спорту
підприємництва
шляхом
її
райдержадміністрації
популяризації
через
засоби
Берегівський міськрайонний
масової інформації, проведення
центр зайнятості (за згодою)
зустрічей з випускниками
Сприяння
розвитку Підтримка існуючих та утворення 2015 – 2016
Відділ агропромислового
сільськогоспдарської
нових
сільськогосподарських
роки
розвитку
обслуговуючої кооперації
обслуговуючих кооперативів
райдержадміністрації
Всього з районного бюджету:

14.

1.

Цільові проекти та підпрограми
Презентація туристично- Організація
та
проведення 2015 – 2016
Відділ культури і туризму
рекреаційних можливостей щорічної
виставки-ярмарку
роки
райдержадміністрації спільно
регіону,
розширення «Тур’євроцентр-Закарпаття»
по
з суб’єктами
співпраці у галузі туризму Програмі розвитку туризму і
підприємницької діяльності
рекреації в Берегівському районі
(за згодою)
на 2011-2015 роки.

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

Кошти районного
бюджету

−

5,0
щорічно
2015 рік
89,0
2016 рік
89,0

Кошти
районного
бюджету

