КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(тридцять перша сесія шостого скликання)
РІШЕННЯ
від 18 грудня 2014 року

м. Карлівка

Про затвердження Програми розвитку малого
підприємництва у Карлівському районі
на 2015-2017 роки
Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши подану районною державною
адміністрацією Програму розвитку малого підприємництва у Карлівському
районі на 2015-2017 роки, враховуючи рекомендації постійних комісій
районної ради,
районна рада вирішила:
1.
Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в
Карлівському районі на 2015–2017 роки (додається).
2.
Рекомендувати райдержадміністрації при формуванні районного
бюджету на 2015 та наступні роки передбачати кошти на
фінансування заходів Програми.
3.
Дозволити районній державній адміністрації здійснювати
періодичний перегляд і уточнення показників Програми
розвитку малого підприємництва у Карлівському районі на
2015–2017 роки.
4.
Організацію виконання даного рішення покласти на районну
державну адміністрацію, контроль за виконанням – на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, підприємництва й
управління майном.
Голова
районної ради

П.М. Світлик

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
У КАРЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2015 -2017 РОКИ

ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У
КАРЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2015 -2017 РОКИ

1
2.

3.
4.

П А С П О РТ
Програми розвитку малого та середнього підприємництва
у Карлівському районі на 2015-2017 роки
Ініціатор розроблення програми
Карлівська районна державна
адміністрація
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої
Розпорядження голови районної
влади про розроблення програми
державної адміністрації № 197 від
30.07.2014 року «Про робочу
групу з розроблення проекту
Програми розвитку малого і
середнього підприємництва у
Карлівському районі на 2015 –
2017 роки»
Розробник програми
Відділ економіки
райдержадміністрації
Співрозробники програми
-відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації;
-відділ культури і туризму
райдержадміністрації:
-районний центр зайнятості;
-управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації;
-Карлівська ОДПІ ГУ Міндоходів
Полтавської області;
-відділ містобудування,
архітектури,житловокомунального господарства
райдержадміністрації;
-фінансове управління
райдержадміністрації;
-управління Пенсійного фонду
України в Карлівському районі;
-спілка підприємців Карлівщини.

5.

Відповідальний виконавець програми

6.

Учасники програми

7.
8.

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, всього,
у тому числі :

9.

9.1
9.2

Коштів місцевого (районного) бюджету
Коштів інших джерел (кошти районного бюджету,
акумульовані у РФПП по Полтавській області та кошти Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття)

Відділ економіки
райдержадміністрації
Суб’єкти господарювання району,
Спілка підприємців Карлівщини,
структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконавчі
комітети міської та сільських рад
2015 – 2017 роки
Районний, обласний бюджети
1378,2

384,3
993,9

Ресурсне забезпечення Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Карлівському районі на
2015 – 2017 роки
Обсяг коштів, які
Етапи виконання програми
Усього витрат
пропонується залучити на
на виконання
2015 рік
2016 рік
2017 рік
виконання програми
програми
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
Обсяг ресурсів усього,
482,3
392,3
417,3
1378,2
в тому числі :
Обласний бюджет
Районний бюджет

264,3

62,5

57,5

384,3

Міський бюджет

-

-

-

-

Регіональний ФПП

81,3

91,3

101,3

273,9

Кошти небюджет-них
установ
(Фонд загальнообо-в’язкового
державного соціального
страхування України на
випадок безробіття)

240,0

240,0

240,0

720,0

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Карлівському районі на 2015 -2017 роки (далі
Програма) спрямована на вирішення першочергових завдань щодо розвитку малого підприємництва та створення
умов для розвитку галузей реального сектору виробництва та сфери послуг, що в подальшому забезпечить
підвищення ролі малого підприємництва в загальному обсязі економіки району.
При розробці Програми враховано пріоритети, що стосуються малого та середнього бізнесу, визначені
Стратегією розвитку Полтавської області на період до 2020 року.
Програма окреслює поточний стан розвитку малого і середнього підприємництва району, головні проблеми та
шляхи їх розв’язання. Виконання положень Програми буде забезпечено через впровадження організаційних
заходів та реалізацію інвестиційних проектів підприємств, що дозволить вийти на новий якісний рівень
функціонування галузі малого і середнього підприємництва.
ІІ. ОЦІНКА ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ,ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ
Розвиток малого і середнього підприємництва є одним з важливих чинників стабільності економіки та
підвищення рівня життя населення.
В Карлівському районі, за даними Головного управління статистики у Полтавській області, у 2013 році
господарську діяльність здійснювали 163 малих підприємств . У загальній кількості підприємств частка малих і
середніх підприємств становить 90,1% , або 47 підприємств на 10 тисяч наявного населення. Обсяг реалізованої
ними продукції склав 109,9 млн.грн., або 14,2% від загального обсягу реалізованої продукції району.
Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців, за даними Карлівської ОДПІ ГУ Міндоходів у
Полтавській області, становить 1509 чоловік.
В районі господарську діяльність здійснюють 60 фермерських господарств, в користуванні яких
знаходиться 4673 га сільськогосподарських угідь.
Протягом 2014 року структура малих підприємств за видами економічної діяльності практично не
змінилася в порівнянні з попередніми роками. Так, переважна більшість суб’єктів господарювання ( 51,0%)
працює в торгівлі, і лише 5,5% в сфері побутового обслуговування населення, 2,7% - в будівництві, 7,7% займається промисловим виробництвом.
Основними проблемами розвитку малого та середнього підприємництва є :
-зарегульованість підприємницької діяльності, наявність адміністративних бар’єрів та високий рівень
корупції;
-відсутність дієвої фінансово – кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації
інвестиційних проектів ;
-низький рівень залучення до підприємницької діяльності різних верств населення ;
-недосконалість системи підвищення кваліфікації працівників, у тому числі керівного складу суб’єктів
малого та середнього підприємництва ;
-недосконалість системи ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів малого і середнього бізнесу.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є створення умов для сталого економічного розвитку регіону через посилення ролі
малого та середнього підприємництва в економіці, створення умов для самореалізації населення, збільшення
частки малих підприємств у виробництві продукції (робіт, послуг), що сприятиме піднесенню добробуту громадян.
Досягти зазначеної мети можливо шляхом комплексу заходів з суттєвого покращення регуляторного
середовища для ведення бізнесу, розвитку системи державно – приватного партнерства, розбудови сучасної
інфраструктури підтримки підприємництва, залучення до малого та середнього підприємництва соціально
незахищених верств населення, насамперед молоді, спрямування інвестиційних ресурсів на впровадження проектів
реального сектору економіки, організації сучасної підготовки кадрів та системи ресурсного та інформаційного
забезпечення малого і середнього підприємництва.
Основні заходи Програми спрямовані на :
-забезпечення прозорості дій органів влади під час здійснення ними регуляторної політики у сфері
господарської діяльності ;
-підвищення фахового рівня учасників регуляторного процесу ;
-спрощення процедур та скорочення термінів одержання документів дозвільного характеру для здійснення
підприємницької діяльності ;
-забезпечення дієвої фінансово – кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності;
-розширення шляхів інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва ;
-розвиток системи державно – приватного партнерства ;
-розвиток молодіжного підприємництва, популяризація економічних знань та ідей підприємництва серед
молоді ;
-розвиток та модернізація інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва ;
-залучення підприємців району до участі в міжнародних, державних, обласних та районних виставкових
заходах ;
-поліпшення умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних
за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю ;
-вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для сфери малого та середнього
підприємництва;
-впровадження енергозберігаючих технологій, стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва
в реальному секторі економіки та послуг ;
-інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва через засоби масової інформації,
зокрема шляхом запровадження відповідних тематичних теле- та радіопрограм.
ІV.ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАЙОНІ
І.Нормативно –правове регулювання підприємницької діяльності.
Правове регулювання підприємництва є однією з визначальних проблем сучасного соціально –
економічного життя країни. Сьогодні правове регулювання підприємництва здійснюється численними нормативно
– правовими актами як загального, так і спеціального характеру. Однак, уповільнення темпів зростання кількості
суб’єктів підприємництва свідчить про недостатність нормативно – правової бази розвитку підприємництва, яка
повинна бути першоосновою розвитку суб’єктів господарювання.
Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності передбачає виконання заходів,
спрямованих на створення сприятливих правових, економічних, організаційних умов функціонування механізмів
їх реалізації у сфері малого та середнього підприємництва шляхом забезпечення виконання відповідних законів
України, указів Президента, нормативно – правових актів, прийнятих на місцевих рівнях, а також :
- усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реалізації права на підприємницьку
діяльність ;
- забезпечення прозорості процесу розробки та впровадження нормативних актів з питань регулювання
підприємницької діяльності шляхом широкого інформування населення про запровадження регуляторних актів,
публічного їх обговорення, врахування думки підприємців про їх своєчасність, обґрунтованість та ефективність ;
- удосконалення нормативно – правової бази підприємництва шляхом проведення попереднього аналізу,
розробки та подання пропозицій органам державної виконавчої влади.
Станом на 01.10.2014 року в Карлівському районі діяло 282 регуляторних акта органів місцевого
самоврядування, якими встановлено :
тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування ,
норми споживання теплової енергії на централізоване опалення та підігрів води, ставки орендної плати за землі
несільськогоподарського призначення, порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення на земельних торгах,ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, порядок передачі в
оренду об’єктів комунальної власності та інше.
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2013
№63 «Про підсумки
економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2012 рік» створений та щоквартально
поновлюється Реєстр регуляторних актів органів місцевого самоврядування Карлівського району Полтавської
області.
Органам місцевого самоврядування постійно надається методична та консультаційна допомога.

З метою інформування громадськості та залучення її до регуляторної діяльності на офіційній веб-сторінці
райдержадміністрації у розділі «Регуляторна політика» розміщується вся необхідна інформація відповідно до
закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Протягом 2014 року райдержадміністрацією прийнято 2 регуляторних акта, якими затверджено Регламент
Центру надання адміністративних послуг та перелік послуг, що ним надається.
Для визначення доцільності впровадження певних регулювань райдержадміністрацією здійснюються заходи
з відстеження результативності чинних регуляторних актів. В результаті проведеної роботи у 2014 році скасовано
один регуляторний акт «Про затвердження Положення про районну комісію з розгляду питань, пов’язаних з
погодженням документації із землеустрою».
Основні завдання на 2015 – 2017 роки :
-забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності ;
-підвищення фахового рівня учасників регуляторного процесу;
-забезпечення ефективного функціонування в районі Центру надання адміністративних послуг при
Карлівській райдержадміністрації.
ІІ. Фінансово – кредитна підтримка
Одним з головних джерел фінансування суб’єктів підприємницької діяльності залишаються кредити банків.
Поступово у фінансуванні інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього бізнесу зростає важливість
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Полтавській області.
Так, з початку дії співпраці Карлівської РДА з Регіональним фондом підтримки підприємництва,
закумульовано 71 348 грн., які можуть використовувати підприємці початківці для розвитку свого напрямку
діяльності.
Основні завдання на 2015 – 2017 роки :
-забезпечення фінансової підтримки бізнес – проектів, що реалізуються у реальному секторі виробництва
та у сфері послуг ;
-збільшення обсягів фінансування бізнес – проектів за рахунок збільшення суми акумульованих коштів з
районного бюджету в Регіональному фонді підтримки підприємництва по Полтавській області;
-запровадження системи державно – приватного партнерства ;
-забезпечення інформування суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо можливостей отримання
фінансових ресурсів від банківських та небанківських фінансово - кредитних установ ;
-забезпечення розповсюдження позитивного досвіду впровадження інвестиційних проектів на території
району, в тому числі і за принципом державно – приватного партнерства.
ІІІ. Ресурсна та інформаційна підтримка
Продовжується модернізація інфраструктури підтримки підприємництва. Головну увагу протягом 2013 –
2014 року райдержадміністрація приділяла матеріально – технічному забезпеченню дозвільного центру та
збільшенню видів документів дозвільного характеру, які підприємці мали змогу отримати.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 12 квітня 2013 року № 106 «Про утворення Центру
надання адміністративних послуг»
при Карлівській райдержадміністрації створено
Центр надання
адміністративних послуг.
Центр надання адміністративних послуг утворено з метою забезпечення надання адміністративних послуг ,
як постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі
(переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності.
З урахуванням вимог Методичних рекомендацій, розроблених Мінекономіки України, Центр надання
адміністративних послуг розміщений на першому поверсі будівлі в центральній частині міста за адресою
м.Карлівка, вул.Першотравнева,2 у орендованому приміщенні власником якого є Карлівська міська рада. Вхід до
Центру відповідає вимогам для відвідування його особами з обмеженими фізичними можливостями.
З метою безперебійної роботи Центру та дотримання виписаного Законом України «Про адмінстративні
послуги» режиму роботи, створено структурний підрозділ райдержадміністрації – відділ з питань надання
адміністративних послуг райдержадміністрації.
З початку дії дозвільного центру державним адміністратором прийнято 159 заяв від суб’єктів
господарювання на отримання документів дозвільного характеру, видано 156 дозволів, зареєстровано 13
декларацій, надано 304 консультації.
У Центрі надання адміністративних послуг з початку 2014 року зареєстровано 463 заяви від суб’єктів
господарювання та надано 453 адміністративні послуги.
Для забезпечення суб’єктів господарської діяльності інформацією щодо вільних земельних ділянок та
виробничих площ щорічно оновлюється інвестиційний паспорт Карлівського району та направляється для
розміщення на офіційному ВЕБ - сайті райдержадміністрації. Так, у 2014 році на офіційному веб – сайті

райдержадміністрації розміщено 18 анкет земельних ділянок придатних під реалізацію інвестиційних проектів по 7
сільських радах та міській раді.
Розроблено та направлено до обласної державної адміністрації анкети щодо вільних вільних виробничих та
невиробничих об’єктів незавершеного будівництва (ПАТ «Карлівська меблева фабрика», ПАТ «Карлівський
завод сухого молока; 18–ти кв. будинок по вул. Полтавська та 7 – ми кв. житловий будинок по вул.Комарова).
Основні завдання на 2015 – 2017 роки :
-налагодження узгодженої системи інформаційної підтримки суб’єктів малого та середнього
підприємництва і розповсюдження інформації про таку підтримку серед підприємців ;
-збільшення обсягів фінансової підтримки об’єктам інфраструктури розвитку підприємництва.
ІV. Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
Карлівською ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проведена суттєва робота щодо доведення до
субєктів господарської діяльності малого та середнього підприємництва норм Податкового кодексу України. У
2014 році проведено 13 семінарів та засідань «круглих столів», 8 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» та 37
виступів у засобах масової інформації.
Карлівським районним центром зайнятості населення протягом 9-ти місяців 2014 року проведено ряд
семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, якими охоплено 2954 осіб. Крім того, за навчальною
програмою «Основи підприємницької діяльності» навчалось 6 чоловік, з них 5 осіб започаткували власну справу за
сприянням служби зайнятості.
Основні завдання на 2015 – 2017 роки :
-підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва та навчання незайнятого населення
району основам підприємницької діяльно-сті ;
-інформаційно – освітня підготовка суб’єктів господарювання щодо іноваційних підходів до розвитку
малого та середнього бізнесу.
V. КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Показник
Малі підприємства,
одиниць
Кількість малих
підприємств на 10
тис.осіб наявного
населення, одиниць
Кількість
зареєстрованих фізичних
осіб – суб’єктів
підприємницької
діяльності, осіб
Середньорічна кількість
зайнятих працівників на
малих підприємствах,
осіб
Питома вага
реалізованої продукції
(робіт, послуг суб’єктами
малого підприємництва
у загальному обсязі, %
Селянські (фермерські)
господарства, одиниць
Роздрібний товарооборот
суб’єктів
підприємницької
діяльності всіх форм
власності у діючих цінах,
млн.грн.
У % до попереднього
року
Роздрібний товарооборот
суб’єктів

2013
звіт

2014
очікуване

2015
прогноз

2016
прогноз

2017
прогноз

163

183

186

189

193

47

53

54

55

56

1509

1300

1340

1350

1370

852

940

960

980

1000

14,2

14,8

15,0

15,2

15,4

60

62

63

64

65

148,461

154,532

178,114

190,3

220,2

110,1

104,1

115,3

106,8

115,7

4278

4492

5208

5597

6515

підприємницької
діяльності всіх форм
власності у діючих цінах
на одну особу наявного
населення ( у середньому
за період), грн.

Керуючий справами районної ради

І.А. Дроздович

Заходи Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва
у Карлівському районі на 2015-2017 роки
№
п/п

Пріоритетні
завдання

1.

Забезпечення
прозорості
дій
органів влади під
час
здійснення
ними
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
Фінансува
ння

Вартість
тис.грн.

Очікувани
й
результат

І.ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Забезпечення прозорості при прийнятті
регуляторних актів органами влади з дотриманням
чітко визначених процедур планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних актів,
їх
оприлюднення в засобах масової інформації (в т.ч.
на
веб
сторінці
райдержадміністрації)
з
відповідним аналізом регуляторного впливу та
базовим відстеженням результативності на
офіційному сайті регуляторного органу та у
засобах масової інформації.
1.2 Проведення громадських слухань та інших
форм відкритих обговорень проектів регуляторних
актів, які стосуються широкого кола суб’єктів
підприємницької діяльності, мають суттєвий вплив
на формування бізнес-середовища в районі та
соціальне спрямування.

2015-2017
роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з
юридичним
сектором апарату
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

2015-2017
роки

Кошти
виконавці
в

В межах
кошторису

1.3
Виконання
заходів
з
відстеження
результативності дії регуляторних актів та їх
перегляд.

2015-2017
роки

Структурні
підрозділами
райдержадміністра
ції розробники
регуляторних актів,
органи місцевого
самоврядування,
Спілка підприємців
Карлівщини
Розробники
регуляторних актів

-

-

Прозорість
і гласність
в питаннях
норм
активноправоого
регулюван
ня
підприємн
ицької
діяльності

Вдосконал
ення нормативноправового
поля для
розвитку
підприємн
ицтва

2.

Розбудова
системи надання
адміністративних
послуг

1.4. Здійснення аналітичного дослідження ставок
єдиного податку та підготовка обґрунтованих
пропозицій органам місцевого самоврядування
щодо їх перегляду з огляду на реальний стан
економічної ситуації

2015-2017
роки

2.1. Забезпечення функціонування Центру надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАП) при
Карлівській райдержадміністрації :

2015-2017
роки

- облаштування закритої зони приміщення,
архівного
приміщення
Центру
надання
адміністративних
послуг,
створення
умов
доступності для осіб з обмеженими фізичними
можливостями,
придбання
металічних
незгораючих шаф для зберігання справ тощо;

2015-2016
роки

-оплата послуг технічної підтримки, придбання
ліцензійного програмного забезпечення для
організації якісного надання адміністративних
послуг у ЦНАПі;

2015-2017
роки

Районна
координаційна рада
з питань розвитку
підприємництва
спільно з
Карлівською ОДПІ
Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції
Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції

-

Кошти
районног
о
бюджету

2015 рік 100,0
тис.грн.;
2016 рік 20,0
тис.грн.;

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції

Кошти
районног
о
бюджету

2015 рік –
3,3
тис.грн.
2016 рік –
1,5
тис.грн.
2017 рік –
1,5
тис.грн.

-

-

-

Забезпечен
ня економічнообгрунтова
ного рівня
оподаткува
ння
Створення
належної
матеріальноехнічної
бази
ЦНАП

-організація роботи щодо отримання послуг
технічного адміністрування автоматизованого
робочого місця державного адміністратора Реєстру
документів дозвільного характеру.

-придбання системного табло
електронної черги відвідувачів.

3.

Забезпечення
процедур видачі
документів
дозвільного
характеру для
здійснення
підприємницької
діяльності у

для

ведення

2015-2017
роки

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції

Кошти
районног
о
бюджету

2017 рік

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції
Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції, Карлівська
міська рада

Кошти
районног
о
бюджету

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції

-

-здійснення належного матеріально-технічного,
організаційного та ресурсного забезпечення для
безперебійного функціонування Центру відповідно
до закону України «Про адміністративні послуги»

2015-2017
роки

3.1. Забезпечення надання в ЦНАП документів
дозвільного характеру, визначених Законом
України «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг»

2015-2017
роки

Кошти
районног
о
бюджету

2015 рік –
6,0
тис.грн.;
2016 рік -6,0
тис.грн.;
2017 рік –
6,0
тис.грн.
2017 рік –
15,0
тис.грн.
2015 рік –
145,0
тис.грн.;
2016 рік –
25,0
тис.грн.;
2017 рік –
25,0
тис.грн.

Створення
сприятливих умов
для роботи
ЦНАП

-

Зменшення
адміністра
тивних
бар’єрів
для
суб’єктів
господарювання та
прозорість

відповідності до
чинного
законодавства та
підвищення якості
надання
адміністративних
послуг

3.2. Налагодження взаємодії з суб’єктами надання
адміністративних послуг з питань вдосконалення
дозвільних та адміністративних процедур

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції
3.3. Проведення моніторингу ефективності роботи 2015-2017 Відділ з надання
ЦНАП
роки
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції
3.4. Участь у семінарах щодо видачі документів 2015-2017 Відділ з надання
дозвільного характеру та надання документів
роки
адміністративних
адміністративних послуг для адміністраторів та
послуг
державних адміністраторів ЦНАП, підвищення їх
райдержадміністра
кваліфікації
ції
IІ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА
2015-2017
роки

-

-

-

-

Районний
бюджет

В межах
кошторису

надання
адміністративних
послуг

1.

Створення
сприятливих умов
для
розвитку
підприємництва в
пріоритетних
сферах

1.1 Забезпечення надання фінансової державної
підтримки на зворотній основі для реалізації
бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього
підприємництва, що відповідають пріоритетним
напрямкам програми, на конкурсних засадах з
районного
бюджету
та
Полтавського
регіонального фонду підтримки підприємництва, а
саме:
бізнес-проектів, що реалізуються у реальному
секторі виробництва та у сфері послуг;
проектів, направлених на впровадження
енергозберігаючого обладнання та технологій,
застосування нетрадиційних джерел енергії та
виготовлення відповідного обладнання;
проектів з розвитку сучасних форм кооперації
в аграрному секторі;
проектів у галузі тваринництва, садівництва,
овочівництва, харчової промисловості;
проектів у галузі екології;
проектів в галузі спорту, туризму та
оздоровлення;
бізнес-проектів підприємців початківців та
молоді, а також бізнес-проектів учасників
молодіжних об’єктів інфраструктури;
проектів, направлених на впровадження
суб’єктами підприємницької діяльності стандартів
ISO та отримання сертифікатів ЄС на їх продукцію
і послуги.

2015-2017
роки

Районна
Координаційна
рада з питань
розвитку
підприємництва,
відділ економіки
райдержадміністра
ції,РФПП в
Полтавській
області

Кошти
районног
о,
обласного
бюджету
та РФПП

2015 рік –
10,0
тис.грн.;
2016 рік –
10,0
тис.грн.;
2017 рік –
10,0
тис.грн.

Забезпечен
ня
збільшення
кількісних
та якісних
показників
розвитку
малого
підприємн
ицтва

1.2
Залучення
безробітних
громадян
до
підприємництва шляхом виплати одноразової
допомоги по безробіттю (або її залишку) для
організації підприємницької діяльності.

2015-2017
роки

1.3 Компенсація роботодавцям витрат у розмірі 2015 – 2017
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
роки
соціальне страхування за працевлаштованих осіб
на нові робочі місця

Районний центр
зайнятості

Районний центр
зайнятості

Кошти
Фонду
загальноо
бов’язков
ого
державно
го
соціально
го
страхуван
ня
України
на
випадок
безробітт
я
Кошти
Фонду
загальноо
бо
в’язковог
о
державно
го
соціально
го
страхуван
ня
України
на
випадок
безробітт
я

2015 рік 150,0
тис.грн.;
2016 рік –
150,0
тис.грн.;
2017 рік –
150,0
тис.грн.

Залучення
до
підприємництва
незахищених
верств
населення,
створення
додаткових
робочих
місць

2015 рік –
90,0
тис.грн. ;
2016 рік –
90,0
тис.грн.;
2017 рік –
90,0
тис.грн.

Створення
додаткових
робочих
місць

2.Забезпечення
розповсюдження
позитивного
досвіду
впровадження
інвестиційних
проектів на
території району

2.1. Забезпечення популяризації успішних бізнеспроектів, що реалізуються за державної підтримки,
а також поширення такого досвіду на території
району.

2015-2017
роки

Відділ економіки
райдержадміністра
ції, Спілка
підприємців
Карлівщини

-

-

2.2. Поширення інформації про успішно
реалізовані бізнес-проекти серед незайнятого
населення, що стоять на обліку в службі
зайнятості.

2015-2017
роки

Відділ економіки райдержадміністра
ції, районний центр
зайнятості

-

Підвищенн
я рівня
обізнаності
підприємців щодо
можливост
ей
державноприватного
партнерств
а
Залучення
осіб, які
перебуваю
ть на
обліку в
службі
зайнятості
до
підприємн
ицької
діяльності

ІІІ. РЕСУРСНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
1.

Забезпечення
інформаційної
підтримки
суб’єктів малого і
середнього
підприємництва

1.1. Проведення масово-роз’яснювальної роботи
щодо
норм
податкового
законодавства,
насамперед, з використанням Інтернет-ресурсу,
ефективності застосування спрощених методів
оподаткування доходів від підприємницької
діяльності.
1.2. Забезпечення надання просвітницької та
методичної
підтримки
жителям
сільської
місцевості у створенні сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів.

2015-2017
роки

Карлівська ОДПІ
ГУ Міндоходів у
Полтавській
області

2015-2017
роки

Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністра
ції

-

Районний
бюджет

-

Отримання
інформації
для
розвитку
бізнесу

Розвиток
В межах
кошторису малого

підприємн
ицтва на
селі

1.3 Надання консультативно-інформаційних послуг
у сфері сільського «зеленого туризму»

2015-2017
роки

Відділ культури і
туризму
райдержадміністра
ції

-

1.4 Збір матеріалів і видавництво інформаційних
вісників, довідників, буклетів тощо.

2015-2017
роки

Відділ культури і
туризму
райдержадміністра
ції, міська рада

Кошти
міського,
районног
о
та
обласного
бюджетів

Координаційна
рада з питань
розвитку
підприємництва,
відділ економіки
райдержадміністра
ції
Відділ економіки
райдержадміністра
ції, Спілка
підприємців
Карлівщини
Карлівська ОДПІ
ГУ Міндоходів у
Полтавській
області

-

-

Кошти
підприєм
ців
району

-

-

-

1.5 Організація роботи Координаційної ради з 2015 – 2017
питань розвитку підприємництва для вирішення
роки
ключових питань розвитку малого та середнього
підприємництва

1.5 Участь в проведенні святкових заходів до Дня
підприємця в районі та області

2015-2017
роки

1.6 Участь в проведенні кущових семінарів для
підприємців з роз’яснення законодавчих норм,
порядку ведення бухгалтерського обліку тощо.

2013-2014
роки

-

В межах
кошторису

Розвиток
підприємн
ицтва у
сфері
«зеленого
туризму»
Формуванн
я
позитивног
о
інвестицій
ного
іміджу
району
Сприяння
розвитку
малого
підприємн
ицтва в
районі

Популяриз
ація
позитивног
о іміджу
підприємц
я
Інформува
ння СПД
про зміни в
законодавс
тві

2.

3.

Підтримка в
актуальному стані
баз даних
стосовно
можливостей
використання
незадіяних
ресурсів
суб’єктами
підприємницької
діяльності

Забезпечення
доступу малого та
середнього
бізнесу до
майнових баз
даних

1.7. Забезпечення висвітлення на веб-сторінці
райдержадміністрації
інформаційних
карток,
згідно з якими надаються документи дозвільного
характеру та видаються адмінпослуги передбачені
розпорядженням Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг»
2.1 Створення та забезпечення постійного
оновлення бази даних інвестиційних пропозицій
та проектів підприємств малого і середнього
бізнесу, розміщення даної інформації на вебсторінці
райдержадміністрації
та
веб-сайті
Департаменту економічного розвитку.

2015-2017
роки

Відділ з надання
адміністративних
послуг
райдержадміністра
ції

-

-

Отримання
інформації
для
розвитку
бізнесу

2013-2014
роки

Відділ економіки
райдержадміністра
ції

-

-

Підвищенн
я рівня
обізнаності
підприємці
в щодо
можливост
ей
державноприватного
партнерств
а

2.2 Оновлення бази даних наявних земельних
ділянок несільськогосподарського призначення,
придатних для спорудження об’єктів виробництва.
Розміщення даної інформації на веб-сторінці
радержадміністрації та сайті Департаменту
економічного розвитку облдержадміністрації
3.1 Оприлюднювати інформацію :
- перелік вільних нежитлових приміщень, які
належать до комунальної власності територіальної
громади міста Карлівки, районної ради та
сільських рад та можуть бути передані в оренду ;
- оголошення про намір передати в оренду
комунальні об’єкти комунальної власності ;
- оголошення щодо проведення конкурсів на право
укладання договорів оренди комунального майна ;
- переліки об’єктів, що підлягають приватизації ;
- інформацію про об’єкти, які пропонуються для
продажу на аукціоні.

2015-2017
роки

Відділ економіки
райдержадміністра
ції

-

-

2015- 2017
роки

Органи місцевого
самоврядування,
Відділ економіки
райдержадміністра
ції

-

-

Розширенн
я
можливост
ей для
ведення
бізнесу

4.

1.

Забезпечення
4.1 Сприяти залученню суб’єктів малого і 2015 – 2017 Головні
Кошти
Кошти
рівних
середнього підприємництва до участі у торгах та
роки
розпорядники
місцевих учасників
можливостей
забезпечення висвітлення інформації, щодо
коштів, Карлівська бюджетів
суб’єктам малого закупівель на офіційних сайтах Карлівської міської
міська рада,
підприємництва
ради, сільських рад, головних розпорядників
сільські та районна
щодо участі в
коштів та веб сторінці райдержадміністрації.
ради
державних
закупівлях на
виконання робіт
(надання послуг),
які фінансуються
за рахунок
місцевого
бюджету
ІV.ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Залучення
1.1.
Організація
професійного
навчання 2015-2017
Районний центр
Кошти
В межах
незайнятого
безробітних на курсах цільового призначення з
роки
зайнятості
Фонду
кошторису
населення та,
основ підприємництва та бізнес-планування для
загальноо
зокрема, молоді
започаткування власної справи.
бов’язков
до
ого
підприємницької
державно
діяльності
го
соціально
го
страхуван
ня
України
на
випадок
безробітт
я

Створення
іміджу
здорової
конкуренці
ї при
заключенні
договорів
між СПД
та бюджетними
організаціями

Залучення
осіб, які
перебуваю
ть на
обліку в
службі
зайнятості
до
підприємн
ицької
діяльності

1.2 Участь у конкурсному відборі претендентів на
стажування у Німеччині в рамках Програми
заходів з перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000
року № 1358.

1.

2

2015-2017
роки

Суб’єкти
підприємницької
діяльності району

V. ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ ТА ПІДПРОГРАМИ
Залучення
1.1 Створення сільськогосподарського
2015-2017 Відділ
самозайнятості
обслуговуючого кооперативу
роки
агропромислового
сільського
розвитку
населення шляхом
райдержадмінстрац
створення
ії, СПД
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів
Розвиток
2.1
Забезпечення
надання
консультаційно- 2015-2017 Відділ культури та
підприємництва в інформаційних послуг в сфері зеленого туризму,
роки
туризму
сфері
сільського туризму.
райдержадмінстрац
сільського
та
ії
зеленого
туризму.
2.2 Забезпечення підтримки для створення нових 2015-2017 Відділ культури та
об’єктів зеленого туризму в населених пунктах
роки
туризму
району.
райдержадмінстрац
ії
2.3
Участь
у семінарах,
майстер-класах, 2015-2017 Відділ культури та
конференціях, обласних культурно-мистецьких
роки
туризму
заходах.
райдержадмінстрац
ії, СПД

Власні
кошти
субєктів
та
приймаю
чої
сторони

Кошти
учасників

Залучені
кошти

Розвиток
В межах
кошторису сільсь-

Кошти
державно
го та
місцевих
бюджетів

Самозайня
Кошти
виконавців тість

Кошти
районног
о
бюджету
Кошти
державно
го та
місцевих
бюджетів

Кошти
районного
бюджету
та РФПП
Кошти
учасників

Сприяння
підготовці
управлінсь
ких кадрів
для сфери
підприємн
ицтва

когосподарської
кооперації
в районі

сільського
населення

Самозайня
тість
сільського
населення
Підвищенн
я рівня
інформова
нності

