ІНФОРМАЦІЯ
щодо фінансування заходів, спрямованих на підтримку малого і середнього підприємства за рахунок районних (місцевих) бюджетів у
2019/2020 роках
Рішення ради (№, дата), яким
Передбачено коштів
затверджена Програма розвитку заходами Програми на 2019малого і середнього
2020 роки, тис. грн.
підприємництва на 2019-2020
роки
№369 від 05.03.2019 року

20,0 на 2019 рік
20,0 на 2020 рік

Рішення ради (№, дата), яким
фактично виділено бюджетних
коштів для реалізації заходів
районних/міських Програм
розвитку малого і середнього
підприємництва
у 2019/2020 роках, (тис. грн.)
-

Перелік заходів, на
які виділено коштів
з бюджетів
району/міста у
2019/2020 роках
(тис. грн.)

Фактично
використано коштів
(тис. грн.) вказати
перелік заходів

-

-

ЗАХОДИ

щодо реалізації Програми підтримки малого і середнього підприємництва в районі на 2019 – 2020 роки
за I квартал 2019 року
№ з/п
1

1.

1.1.

1.2.

2.

Зміст заходу
Термін виконання
Стан виконання
2
3
4
I. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Прийняття регуляторних актів на
підставі всебічного аналізу їх Постійно
потенційної
ефективності
у
досягненні поставленої мети та
можливого впливу на економічне
середовище.
Дотримання усіх вимог статей
Закону України від 11 вересня 2003
року № 1160-ІV „Про засади
державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності ”
Постійне оновлення електронних Постійно
реєстрів регуляторних актів та
забезпечення доступу до них
суб’єктів
підприємництва,
громадськості
Оприлюднення
на
веб-сайті Постійно
райдержадміністрації
інформації
про
здійснення
регуляторної
політики

Здійснення
підприємців

аналізу
звернень Щокварталу
і
узагальнення

Регуляторними органами розроблені та
затверджені в установленому порядку
власні плани діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік та
оприлюднені у спосіб, передбачений ст. 13
ЗУ « Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»
від 11.09.2003 №1160-IV.
Розроблено та затверджено
розпорядженням голови
райдержадміністрації 03.12.2018 №281
План заходів щодо реалізації державної
регуляторної політики на 2019 рік.
Протягом звітного періоду
райдержадміністрацією не приймались
регуляторні акти. В разі прийняття
регуляторних актів буде створено їх
електронний реєстр та забезпечено доступ
до них суб’єктів підприємництва та
громадськості.
Протягом
I
кварталу
2019
року
райдержадміністрацією не приймались
регуляторні акти.
На веб-сайті райдержадміністрації
оприлюднено План заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики на 2019
рік, затверджений розпорядженням голови
райдержадміністрації 03.12.2018 №281.
До громадської приймальні за
квартал
2019 року звернулись 12 суб’єктів

Причини не виконання
5

-

-

-

проблем,
підготовка
усунення

3.

4.

порушених
ними,
пропозицій щодо їх

Дотримання
підприємницькими Постійно
структурами району вимог чинного
законодавства у напрямах:
посилення
роботи
серед
роботодавців
щодо
укладення
колективних договорів;
оплати праці у розмірі не нижче
мінімального рівня, встановленого
чинним законодавством, строків її
виплати

Висвітлення у засобах масової Постійно
інформації
даних
щодо
встановлених
розмірів
ставок
фіксованого, єдиного податків та
вартості торгових патентів

підприємницької діяльності (12 фіз. осіб) з
питань державної реєстрації, отримання
дозволів та ліцензій, одержання одноразової
виплати по безробіттю для започаткування
власної справи, передачі в оренду та у
власність приміщень тощо. За звітний
період суб’єктам господарювання надано
1273 адмінпослуг, в тому числі видано 15
дозвільних документів.
Постійно
проводиться
робота
щодо
укладання колективних договорів на
підприємствах, установах та організаціях
всіх форм власності. Протягом I кварталу
2019 року укладено та зареєстровано 1
колективний договір.
Згідно колективного договору та Закону
України „Про оплату праці” роботодавець
повинен виплачувати заробітну плату в
розмірі не нижче мінімального рівня. За IV
квартал
2018
року
середньомісячна
заробітна плата в районі становила 7529,0
тис. грн., що становить 122,6% відповідного
періоду минулого року (6140,0 грн.) та
84,0% від середнього рівня заробітної плати
по області (8963,0 грн.)
Органами
місцевого
самоврядування
проводиться робота щодо перегляду ставок
єдиного податку.

II. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

-

-

-

1.

1.1.

Відбір пріоритетних інвестиційних 2019 – 2020 роки
проектів,
які
забезпечують
створення додаткових робочих
місць

Проводиться роз’яснювальна робота серед
суб’єктів підприємницької діяльності щодо
розробки інвестиційних проектів, які
забезпечать створення додаткових робочих
місць
з
застосуванням
часткового
відшкодування відсоткових ставок за
кредитами.

Забезпечення
часткового 2019 рік
відшкодування відсоткових ставок
за кредитами, наданих залученими 2020 рік
суб’єктами
підприємницької
діяльності
для
реалізації
інвестиційних проектів

Для підприємців початківців в районі Суб’єкти
підприємницької
розроблено та затверджено порядок діяльності не зверталися за
часткового відшкодування відсоткових відшкодуванням кредитів
ставок за кредитами для реалізації
інвестиційних
проектів.
Управлінням економічного розвитку та
торгівлі райдержадміністрації спільно з
районним центром зайнятості поширено
інформацію щодо кредитних програм для
малого та середнього бізнесу, зокрема про
відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого і
середнього підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів серед суб’єктів
підприємницької діяльності.
Також, з метою поширення вищезазначеної
інформації, проведено нараду з суб’єктами
підприємницької
діяльності
та
розповсюджено
відповідну
рекламну
продукцію на території району і серед
банків-партнерів.
На підтримку малого підприємництва
Програмою передбачено з районного
бюджету на 2019 рік - 10,0 тис. грн..
Протягом I кварталу 2019 року з районного
бюджету кошти не виділялись.
У звітному періоді 1 особі
виплачено
одноразову допомогу по безробіттю для
організації підприємницької діяльності..

Залучення безробітних до відкриття 2019– 2020 роки
власної справи шляхом виплати
одноразової
допомоги
для
започаткування власної справи;

-

1.

2.

3.

3.1.

4.

4.1

надання дотацій роботодавцям
III. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення реалізації Програми
Залучення
суб’єктів 2019-2020 роки
Суб’єктам підприємницької діяльності
підприємницької діяльності до
створюються рівні умови для розробки і
участі у тендерах для постачання
використання
природних
ресурсів
(надання) продукції, товарів, робіт,
(деревини, мінеральних джерел і т.п.),
послуг
бюджетним
установам
участі у тендерах для постачання (надання)
області
продукції,
товарів,
робіт,
послуг
бюджетним установам.
Методичне сприяння замовникам Постійно
Здійснюється
інформування
всіх
та учасникам процедур згідно
розпорядників бюджетних коштів щодо
Закону України «Про публічні
змін у законодавстві з питань здійснення
закупівлі»
через
проведення
публічних закупівель та про навчальні
семінарів, засідань за круглим
семінари.
столом
Рекомендувати органам місцевого Постійно
Суб’єкти
підприємницької
діяльності
самоврядування надавати суб’єктам
використовують на умовах оренди 10
підприємницької діяльності
в
вільних приміщень загальною площею
оренду
приміщення,
що
844,6 кв. м.
вивільняються у процесі повної
інвентаризації об’єктів комунальної
власності
Надання в оренду приміщень на Постійно
Для організації харчування учнів
у
пільгових умовах підприємцямнавчальних закладах здаються в оренду
початківцям
та
малим
пустуючі приміщення на пільгових умовах
підприємствам, які працюють за
(в Ставненській ЗОШ I-III ступенів
пріоритетними напрямами
працює шкільний буфет).
Проведення
інформаційних Постійно
Районним центром зайнятості проведено 8
семінарів із залучення незайнятого
інформаційних семінарів
із загальних
населення до підприємницької
питань зайнятості на ринку праці із
діяльності
залученням 69 осіб.
Проведення
ярмарків
(міні- 2019 – 2020 роки
Протягом звітного періоду районним
ярмарків) вакансій, днів відкритих
центром зайнятості проведено 3 мінідверей для випускників шкіл,
ярмарки вакансій, учасниками яких стали
молоді
12 осіб.

-

-

-

-

-

-

5.

6.

7.

7.1.

Надання практичної та методичної 2019 − 2020 роки
допомоги діючим фермерським
господарствам
району
та
забезпечення мешканців сільської
місцевості
методичними
матеріалами щодо створення нових
фермерських господарств.

Протягом звітного періоду проводилась
робота
по
залученню
фермерських
господарств до виконання державних
програм підтримки тваринництва. Постійно
проводиться
робота
з
мешканцями
сільської місцевості про перспективність
створення фермерських господарств та
надаються методичні матеріали.

Проведення зустрічей, засідань за 2019 рік
круглим столом із підприємцями,
керівниками громадських об’єднань 2020 рік
підприємців.
Нагородження кращих підприємців
району грамотами, пам’ятними
подарунками, висвітлення через
засоби
масової
інформації
матеріалів щодо розвитку малого
бізнесу, торгівлі,
а також
привітання з нагоди святкування
Дня підприємця та Дня працівника
торгівлі
Організація навчання за програмою 2019 – 2020 роки
„Підприємець-початківець”

Проводяться зустрічі з підприємцями
району, де поряд з іншими питаннями
розглядаються і питання розвитку малого
підприємництва.

Проведення циклів навчальних 2019 рік
семінарів, тренінгів для незайнятого
населення яке проживає в гірській 2020 рік
місцевості:
як розпочати власну справу;
бізнес-планування діяльності.
Забезпечення
учасників
інформаційними матеріалами

Районним центром зайнятості протягом I
кварталу 2019 року на професійне навчання
направлено 28 осіб. Із 26 осіб, які пройшли
профпідготовку
25
працевлаштовано.
Рівень працевлаштування після навчання
складає 96,2 %.
Районним центром зайнятості надається
повний
комплекс
послуг
щодо
забезпечення
профорієнтації
та
професійного
навчання
незайнятого
населення в районі. Профорієнтаційними
послугами протягом звітного періоду було
охоплено
1580
осіб
та
надано
профконсультаційних послуг 1110 особам,
профінформаційних послуг надано 1280
особам.

-

-

-

-

IV. Впровадження новітніх технологій на виробництві та розвиток ІТ технологій
1.1 Організація засідань за круглим 2019 рік
столом
та
семінарів
щодо 2020 рік
обговорення конкретних дій по
розробленню та впровадженню
інновацій,
що
стосуються
діяльності
суб’єктів
підприємництва

На зустрічах з керівниками підприємств
району та суб’єктами підприємництва
обговорюються
питання
щодо
впровадження інновацій, створення нових
продуктів,
запровадження
технічних
процесів, що спрямовані на вдосконалення
виробництва, а також впровадження
інновацій
в
професійних
навиках,
забезпечення
нововведень
для
покращення рівня життя.

1.2.
Започаткування
конкурсу 2019 рік
«Кращий
підприємець
із 2020 рік
впровадження
інноваційних
технологій»

Проводиться
моніторинг
діяльності
суб’єктів підприємництва із впровадження
ними інноваційних технологій

-

-

Інформація
про обсяги коштів, які передбачені у 2019(2020) році станом на 01.04.2019 року на часткове відшкодування з
місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами МСП* для реалізації
інвестиційних проектів
Великоберезнянський район
Нормативно-правовий
акт (№ і дата), яким
затверджено Порядок
часткового відшкодування
з
місцевих
бюджетів відсоткових
ставок за кредитами,
залученими суб’єктами
МСП* для реалізації
інвестиційних проектів (якщо Порядок не
затверджено,
то
в
якому
стані
він
знаходиться)
Район
ний
бюджет

Порядок
часткового
відшкодування
затверджено
розпорядженням
голови
районної
державної адміністрації
від 26.03.08 №120

Кошти на часткове відшкодування з
місцевих бюджетів відсоткових ставок за
кредитами,
залученими
суб’єктами
МСП* для реалізації інвестиційних
проектів
Використаних

Сума кредиту, за
яким
отримано
часткове
відшкодування
з
місцевих бюджетів
відсоткових ставок
за кредитами, залученими суб’єктами
МСП* для реалізації інвестиційних
проектів

Затверджених на
2019 рік

Виділених

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

10,0

-

-

-

Кількість
суб’єктів
МСП*,
які
отримали часткове відшкодування з
місцевих бюджетів відсоткових ставок
за кредитами, залученими суб’єктами
МСП* для реалізації інвестиційних
проектів протягом I кварталу 2019
року
усього
у т.ч.
суб’єктів
малого підприємництва

суб’єктів
середнього підприємництва

один.

один.

один.

-

-

-

