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підприємництва в Олевському
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Керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законами України «Про державну підтримку малого
підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні», «Про державні цільові програми», враховуючи
висновок постійної комісії районної ради з соціальних питань,
промисловості, будівництва, транспорту та житлово-комунального
господарства районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму розвитку малого і середнього
підприємництва в Олевському районі на 2017-2020 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації:
1) забезпечити виконання даної Програми та до квітня звітувати про
хід її виконання;
2) у процесі виконання районного бюджету на 2017 рік та наступні
роки передбачати кошти на фінансування витрат пов’язаних із реалізацією
заходів програми, в межах фінансових можливостей.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з соціальних питань, промисловості, будівництва,
транспорту та житлово-комунального господарства.
Голова ради

В.М. Троц

Додаток
до рішення районної ради
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Вступ
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та
забезпечення високого рівня життя громадян. Тому в кожній країні питання
створення належних умов для відповідального перед державою, соціальноорієнтованого, спрямованого на вирішення як поточних, так і довгострокових
задач бізнесу завжди належали до першочергових.
Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який
забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє у послабленні
монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові робочі місця, має
високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників.
Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із
головних завдань діяльності районної державної адміністрації, що постійно
вимагає удосконалення функцій управління та узгодження спільних дій
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з
питань реалізації державної політики у сфері підприємництва на
регіональному рівні.
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському
районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
ст.6, ст.19, ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього
підприємництва», Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги»,
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних
програм підтримки малого підприємництва, затверджених наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 04.06.08 № 67, а також наказу Державної служби України
з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012
№ 44 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і
реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього
підприємництва», інших законодавчих та нормативно-правових документів
щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва і є
логічним продовженням попередніх програм розвитку малого і середнього
підприємництва..
Програма входить до системи заходів, Стратегії розвитку Житомирської
області на період до 2020 року, затвердженої рішенням сесії обласної ради від
19.03.2015№ 1403, Плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії
розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням обласної ради від 10.09.2015 № 1585.

Основними принципами, за якими сформовано Програму є:
об’єктивність, доцільність, гласність, рівність, ефективність, дотримання
загальнодержавних інтересів. Програма відображає систему цілей, завдань,
цільових показників і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і
термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення
нормативно-правових, фінансових, соціально-економічних, ресурсних,
інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва
в регіоні.
У Програмі визначено мету, завдання та шляхи розв'язання проблем у
сфері малого і середнього бізнесу, враховуючи показники соціальноекономічного розвитку району, зокрема сфери підприємництва, аналіз
основних чинників, які стримують його розвиток. Заходи програми
базуються на пропозиціях управлінь та відділив райдержадміністрації за
участю громадських об'єднань підприємців, представників бізнесу.
Таким
чином,
зазначена
Програма
спрямовує
зусилля
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування на створення
позитивних умов для ефективного функціонування підприємницького
сектору, що є основною передумовою зниження тонізації бізнесу,
забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття
та більш повного використання його потенціалу для розвитку району.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в
Олевському районі на 2017-2020 роки
Загальна характеристика району:
1.

Площа території (тис. кв. км) - 2,247
Кількість населення (тис. чол.), (станом на 01.10.16) - 41,7
Специфіка – сільське, лісове господарство, переробна та добувна промисловість,
торговельна діяльність.
Рівень зареєстрованого безробіття у віці 15-70 років (кількість зареєстрованих
безробітних до населення працездатного віку) станом на 01.10.16 - 1,9%
Олевський район належать до територій пріоритетного розвитку

2.

Дата затвердження
Програми
(найменування і номер
відповідного рішення)

3.

Замовник програми:
Головний розробник
Програми:
Співрозробники:

Олевська районна державна адміністрація
Управління економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних, міської рад, суб’єкти підприємницької
діяльності.

4.

Мета Програми

5.

Перелік пріоритетних
завдань Програми

Головною метою Програми є: створення належних умов для
реалізації конституційного права на підприємницьку
діяльність, а також підвищення добробуту громадян шляхом
залучення широких верств населення до такої діяльності,
зменшення чисельності безробітних; створення і підтримка
сприятливого середовища для розвитку малого і середнього
підприємництва; формування і впровадження ефективної
державно – громадської системи його обслуговування,
підтримки і захисту; посилення прозорості діяльності органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, досягнення
балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.
• забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його
соціально - вразливих верств, за рахунок створення нових
робочих місць на діючих і новостворених малих
підприємствах та активізація самозайнятості;
• удосконалення правових, економічних і організаційних умов
для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з
додержанням принципів державної регуляторної політики;
• створення сприятливого середовища для розвитку
молодіжного підприємництва;
• підготовка кадрів для сфери підприємництва, підвищення
рівня правових та економічних знань підприємців;
• залучення приватного бізнесу до участі в закупівлях товарів,
робіт і послуг за державні кошти;
• адресна методична, освітня, інформаційна, консультаційна

та юридична допомоги;
• формування активного бізнесового середовища та
громадської самосвідомості підприємців;
• зміцнення соціального статусу, підвищення престижу
підприємництва
6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації
Програми в динаміці змін цільових показників

Дані за станом
на початок
дії Програми
(звіт за 2015 рік)

Очікувані
показники
на 01.01.2021

1. Кількість малих і середніх підприємств
154
164
(одиниць)
2. Кількість малих і середніх підприємств на 10
37
39
тис. наявного населення
3. Чисельність працюючих на малих і середніх
2338
2425
підприємствах (осіб)
4. Кількість підприємців – фізичних осіб,
1400
1580
підприємницьку діяльність яких не припинено
5. Кількість фермерських господарств (один.)
11
15
площа фермерських угідь (га)
200,9
315,0
6. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) середніми підприємствами
58,3
58,0
у загальному обсязі реалізованої продукції (%)
7. Частка обсягу реалізованої продукції (товарів,
послуг) малими підприємствами у загальному
41,7
42,0
обсязі реалізованої продукції (%)
8. Надходження до бюджетів від діяльності
суб’єктів малого і середнього підприємництва
152,0
117,5
(млн. грн.) (станом на 01.10.2017)
9. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки
малого і середнього підприємства (одиниць):
- страхові компанії
5
6
- громадські приймальні
4
4
- «гарячі лінії»
3
3
- інформаційно-консультативні установи
2
2
- громадські об’єднання суб’єктів
5
5
підприємництва
10. Кількість підприємців, що пройдуть
підготовку, перепідготовку та підвищення
5
18
кваліфікації (осіб)
11. Кількість створених нових робочих місць,
145
600
одиниць.
7.
Терміни і етапи реалізації Програми
2017 – 2020 роки
8. Джерела фінансування Програми
Місцевий
бюджет,
державний
бюджет, Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування
на випадок безробіття, власні кошти
підприємців
та
інші
джерела
фінансування установ, підприємств,
організацій.

9.

Система організації контролю за
виконанням Програми

Оперативний моніторинг виконання
заходів Програми, щоквартальне
інформування Департамента
економічного розвитку, торгівлі та
міжнародного співробітництва
облдержадміністрації, розгляд
виконання заходів на засіданнях
колегії райдержадміністрації, на
засіданнях Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва при
райдержадміністрації.

2. Стан та тенденції розвитку малого і середнього підприємництва
в Олевському районі
Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до
бюджетів усіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі
зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в значній мірі
залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.
У районі здійснюється всебічна підтримка малого та середнього
підприємництва, яка реалізується шляхом надання інформаційноконсультаційних
послуг,
формування
інфраструктури
підтримки
підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва,
створення умов для покращення рівня зайнятості населення, формування
фінансової самодостатності місцевих бюджетів.
Реальний стан підприємницького сектора в районі характеризують
статистичні дані: за підсумками 2015 року в середньому на 10 тис. осіб
наявного населення в Олевському районі припадало 373 суб'єктів
господарювання, з них середні підприємства – 2, малі підприємства – 37,
фізичні особи-підприємці – 334, за підсумками 2014 року цей показник
складав 361 суб'єкт господарювання. Станом на 01.10.16 в районі діє 1620
суб’єктів малого і середнього підприємництва. У їх структурі 1466 одиниць
або 90,5% становлять приватні підприємці - фізичні особи, 136 одиниць або
8,4% - малі підприємства, 11 одиниць або 0,7% - фермерські господарства, 7
середніх підприємств – 0,4%.
За даними моніторингу за січень-листопад 2016 року започаткували
діяльність 182 новостворених суб’єктів господарювання, із них 13 товариств
з обмеженою відповідальністю та 169 фізичні особи-підприємці, скасовано з
початку року 105 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 1 підприємство
юридичної особи і 104 фізичних осіб підприємців.
За даними об’єднаної державної податкової інспекції фактичні
надходження до бюджетів усіх рівнів станом на 01.12.2016 року становили
117,5 млн. грн., що на 16,7% більше ніж на 01.12.2015 року. Із загальної
суми - 98,2 млн. грн., або 83,6 % сплачено малими і середніми
підприємствами, решта 9,3 млн. грн. – фізичними особами-підприємцями.

За галузевою ознакою найбільша питома вага у загальному обсязі
підприємництва відноситься до торгово-посередницької діяльності.
За підсумками 2015 року середня кількість зайнятих працівників на
малих і середніх підприємствах становила 2338 осіб, або 50,9% до загальної
кількості шатних працівників в районі. За прогнозними показниками 2016
року середня кількість зайнятих працівників становитиме 2350 осіб, або 53%
до зальної кількості шатних працівників в районі.
За останні роки відбулися позитивні зрушення щодо оплати праці,
задіяних у малому і середньому бізнесі. Середньомісячна заробітна плата
зайнятих працівників у 2015 році на малих підприємствах становила 2775
грн., що на 18,4 % вище у порівнянні з 2014 роком (2393 грн.), за
прогнозними показниками у 2016 році – 3469 грн.
Протягом останніх років малі і середні підприємства району мають
позитивну динаміку до зростання обсягів реалізації продукції. У 2015 році
ними реалізовано продукції (товарів, робіт і послуг) на загальну суму 396,1
млн. грн., що на 35,5% більше, ніж у 2014 році, у 2016 році обсяг реалізації
готової продукції очікується на загальну суму 463,4 млн. грн., що на 17%
більше в порівнянні з 2015 роком.
У 2015 році частка підприємств, які одержали прибуток до загальної
кількості становить – 68,1 %, фінансовий результат 30023,2 тис. грн.
Підприємства, які одержали збиток до загальної кількості підприємств –
31,9 %, фінансовий результат 51212,0 тис. грн.
Малі та середні підприємства району у промисловості та в сільському
господарстві розвиваються повільними темпами, але залишаються значним
наповнювачем бюджетів усіх рівнів, та мають суттєвий вплив на економіку,
добробут та якість життя громадян.
Враховуючи обмежені бюджетні ресурси фінансування Комплексної
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Олевському
району на 2015-2016 роки (далі-Програма), її виконання було зосереджене на
наданні інформаційної, методичної та правової підтримки створенню та
розвитку малого бізнесу.
У рамках Комплексної Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Олевському району на 2015-2016 роки проведено роботу у
напрямку
удосконалення нормативно-правового регулювання сфери
підприємництва, подальшого вдосконалення системи відносин між державою
і суб’єктами підприємницької діяльності, забезпечено дотримання
визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів, які
проходять обов’язкове попереднє оприлюднення.
З метою забезпечення вимог Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», проведено роботу
щодо
удосконалення
процедур
започаткування
та провадження
підприємницької діяльності.

Для здійснення безперебійної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності в райдержадміністрації створені відповідні організаційно-технічні
умови для ведення Єдиного державного реєстру.
Вагомим кроком, що сприяє залученню широких верств населення
району до участі в підприємницькій діяльності є впровадження спрощеного
механізму започаткування бізнесу та процедур отримання дозволів і
погоджень за заявочним принципом через «Центр надання адміністративних
послуг», яким з початку 2016 року:
- видано 35 документів дозвільного характеру;
- надано 1 відмов у отриманні документів дозвільного характеру;
- зареєстровано 2 декларації про відповідність матеріально – технічної
бази вимогам законодавства.
Фінансова підтримка малого та середнього підприємництва в районі
здійснюється шляхом виділення коштів з державного бюджету на реалізацію
заходів програми підтримки підприємництва.
У 2016 році сільськогосподарськими підприємствами було придбано за
власні кошти 1 одиницю обладнання до сільськогосподарської техніки на
загальну суму 28 тис. грн. З місцевого бюджету виділили кошти на
фінансування «Програми щодо підтримки стабільної ситуації на території
населених пунктів Олевського району на період 2015 – 2020 роки» - 20,0 тис.
грн., також з обласного бюджету на «Програму розвитку агропромислового
комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки» в розділі рослинництво
виділено 94,01 тис. грн.
З метою підготовки кадрів для малого та середнього підприємництва
службою зайнятості у напрямку розвитку індивідуальної трудової діяльності
проведено 31 семінар з роботодавцями. За допомогою семінарів проводилася
орієнтація безробітних на підприємницьку діяльність та сприяння у відкритті
власної справи. Особливу увагу приділено комплектації груп за
професіями, які надають можливість займатися підприємницькою
діяльністю.
Упродовж 2016 року на професійне навчання проходило 183
безробітних. Професійне навчання безробітних відбувається лише на
замовлення роботодавця або для потреб самозайнятості. Рівень
працевлаштування після професійного навчання складає 100%. Професійне
навчання здійснювалося за такими професіями:
кухар, верстатник
деревообробних верстатів, продавець продовольчих товарів, тракторист,
бармен, перукар, бухгалтер та інші.
У 2016 році 5 безробітних започаткували власну справу шляхом надання
безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності.
Упродовж 2016 року роботодавці зареєстрували у службі зайнятості 897
вакансій, що на 1,1 % менше, ніж у аналогічному періоді 2015 року. Рівень
укомплектованих вакансій 78,3%, по області 77,0%.
Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні 2016 року становив
1167 грн. (Грудень 2015 року - 1087грн.)
Для визначення обсягів підготовки кваліфікованих робітників та
спеціалістів відповідно до потреб регіонального ринку праці, створення

потенційних умов для працевлаштування випускників вищих та професійнотехнічних навчальних закладів щорічно проводиться моніторинг
регіонального ринку праці.
З метою прискорення працевлаштування та набуття практичних
навичок роботи центром зайнятості організовано стажування безробітних на
підприємствах. За 2016 рік направлено на стажування 93 осіб. Закінчило
стажування 84 осіб. Працевлаштовано після стажування 84 осіб.
За звітний період центром занятості надано 8009 профорієнтаційних
послуг в тому числі 784 серед молоді, як однієї з найбільш уразливих
категорій населення, випущено 4 інформаційно-довідкових статті у районній
газеті. Підготовлено 29 матеріалів з питань профорієнтаційної роботи на
веб-сторінці.
Для інформування громадськості про зміни в податковому
законодавстві в Олевському відділенні Коростенської ОДПІ та банківських
установах діють консультативні пункти.
Працюють громадські приймальні, що розглядають питання
підприємництва, Олевському відділенні Коростенської ОДПІ проведено 22
засідань «круглого столу», 12 семінарів, надано 56 усні консультації, 78
консультацій по телефону, розглянуто 2 письмових запита платників
податків, надано і надруковано 10 роз’яснень в газету, надано 36 інформацій у
мережі Інтернет, а також Управлінням Пенсійного Фонду України в
Олевському районі проведено – 9 семінарів, 12 зустрічей в трудових
колективах, надруковано в місцевій газеті «Зорі над Убортю» 12 роз`яснень.
Також працюють «гарячі лінії».
На території району працює 3 банківські відділення: Олевське
відділення «Райффайзен Банк Аваль», Олевське ТБ відділення
Коростенського відділення Ощадного банку України, Олевське ТВБВ
«Приватбанку», які надають суб’єктам малого і середнього бізнесу спектр
банківських послуг.
3. Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва та
можливості по їх розв’язанню
Поряд з цим існує ряд проблем, які потребують розв’язання і
відповідної роботи для їх подолання:
- нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних
документах, що регламентують підприємницьку діяльність. Нестабільність
податкового законодавства;
- недостатня допомога малому та середньому підприємництву з боку
держави, незахищеність підприємців та їхнього бізнесу;
- недостатність фінансування районної програми підтримки малого і
середнього підприємництва;
- низький рівень участі громадськості у формуванні регуляторної
політики;
- нерівномірність розвитку малого і середнього бізнесу на території
району;
- недоступність довгострокового кредитування, що стримує розвиток
виробничої сфери, труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через

високі відсоткові ставки на банківські кредити, відсутність застави у
суб’єктів малого і середнього підприємництва;
- нерозвиненість небанківського сектору фінансових послуг;
- невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу.
На подолання визначених основних проблем, які заважають розвитку
підприємництва в районі, спрямована Комплексной програми розвитку
малого і середнього підприємництва у Олевському районі на 2017-2020
роки, головна мета і основні завдання якої чітко сформульовані, намічені
основні напрямки діяльності райдержадміністрації, органів місцевого
самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських
об’єднань підприємців на наступні два роки.
З метою проведення діагностування підприємницького середовища,
застосуємо метод – SWOT аналізу, який передбачає визначення сильних та
слабких сторін, в даному випадку, сектора малого і середнього підприємництва, а
також основні шанси та загрози його розвитку.
Матриця SWOT-аналізу розвитку підприємництва
Позитивний вплив
Сильні сторони
До найбільш сильних внутрішніх
сторін підприємництва відносяться:

Негативний вплив
Слабкі сторони
Слабкими сторонами малого і
середнього підприємництва є:

1. Мобільність і гнучкість бізнеспроцесів у малому та середньому
підприємництві:

1. Незначна фінансово-економічна
потужність сектору малого і середнього
бізнесу (низький рівень фінансового
забезпечення, в першу чергу малих
- швидка реакція малого і середнього
підприємств
та
фізичних
осіббізнесу на нові потреби ринку,
підприємців у інноваційній, соціальній,
зміну попиту (в порівнянні з
комунальній сферах).
великими підприємствами мають
можливості
більш
швидко 2. Підвищена чутливість до конкуренції,
насичувати ринок новими товарами зростання рівня цін, умов кредитування.
та послугами, які користуються
3. Складність залучення значних
платоспроможним попитом);
інвестицій.
- більша маневреність і ефективність
у розширенні й модернізації діючих 4. Наявність "тіньової" діяльності
суб'єктів підприємництва.
малих та середніх підприємств;
- орієнтація
споживача.

конкретного 5. Складність впровадження, а також
відсутність економічної мотивації до
інвестування.
2. Забезпечення суб’єктами підприєм6. Низька інноваційна активність малого
ництва загальних надходжень податків
та середнього
підприємництва та
і зборів до зведеного та місцевого
відповідно низький рівень кооперації з
бюджетів.
на

3.Суттєвий вплив на формування науково-технічним потенціалом.
соціальної складової життєдіяльності
7.
Недостатній
рівень
освіти
суспільства через:
підприємців з питань сучасних методів
- значний потенціал створення та форм організації господарювання
нових робочих місць;
(невміння використовувати сучасні
- можливості розвитку підприєм- підходи до управління бізнесом, його
ницької
ініціативи
серед ризиками):
соціально
населення;

вразливих

верств

- недостатність коштів у підприємців
для отримання знань, необхідних для
- підвищення соціального статусу ведення бізнесу.
підприємницької діяльності.
8. Недостатній рівень інформаційного та
4. Значні внутрішні резерви і поступові методичного забезпечення з питань:
темпи зростання кількісних показників.
5. Потужний сегмент ринку праці:

- сертифікації продукції та послуг, а
також впровадження систем управління
якістю.

- кількість найманих працівників
малих та середніх підприємств у
9. Складний доступ вітчизняного малого
2015 році становила 2338 осіб;
та середнього підприємництва до
- значна питома вага обсягів сучасних технологій.
продукції
(робіт,
послуг),
реалізованих малими та середніми 10. Нерівномірність розвитку суб’єктів
підприємствами
в
загальних малого та середнього підприємництва
обсягах реалізованої продукції по селах та у місті.
підприємствами району.
11.
Недостатня
активність
представників малого та середнього
6. Наявність
мережі банківських підприємництва щодо захисту власних
установ, відповідної їх ресурсної бази інтересів.
та можливостей надання ними
12. Низька активність сільського
розширеного спектру послуг.
населення для започаткування власної
7. Наявність дозвільного центру, який справи.
працює за принципом організаційної
єдності.
Можливості
Загрози
1.
Вигідне
економіко-географічне 1.
Певні
ризики
нестабільної
розташування Олевського району, макроекономічної політики.
прикордонне положення з Республікою
2.
Недосконалість
правових,
Білорусь.
економічних та адміністративних засад
2. Значні природні, історико-культурні, в реалізації прав на підприємницьку
рекреаційні ресурси.
діяльність.
3. Значний трудовий
Олевського району:

потенціал 3. Недостатність сприятливих умов для
ведення бізнесу.

- чисельність наявного населення на 4.
Збільшення
демографічного
початок 2016 р. становила 41811 чол.;
навантаження на осіб працездатного
віку.
- кількість економічно активного
населення станом на 01.12.2016 р. 5. Інфляція та її наслідки:
становила 26160 чол.
- інфляційні очікування населення;
4.
Розвинена
мережа
торгових - погіршення фінансово-кредитної та
підприємств та товарної структури інвестиційної підтримки тощо.
роздрібного товарообігу, послуг.
5. Наявність Комплексной програми
розвитку
малого
і
середнього
підприємництва у Олевському районі
на 2017-2020 роки
6. Запровадження спрощеної та
скороченої у часі процедури державної
реєстрації та постановки на облік
юридичних та фізичних осіб –
підприємців.
7. Вдосконалення процедур видачі
дозволів на започаткування та провадження підприємницької діяльності.

6. Зростання вартості енергоносіїв.
7. Економічно обтяжлива для малого та
середнього
бізнесу
вартість
нерухомості, орендної плати.
8. Значна частка тінізації економіки в
частині:
- поза банківського грошового обігу;
- правової незахищеності суб'єктів
підприємницької діяльності.
9. Невисокий рівень соціального статусу
і престижу підприємців.

8. Впровадження системи комплексного
інформаційно-консультативного
10. Низький рівень соціального захисту
забезпечення суб’єктів підприємництва. найманих працівників;

9. Розвиток взаємодії органів місцевої 11. Велика загальна кількість дозвільних
влади з підприємцями.
документів,
які
регулюють
підприємницьку діяльність.
10. Наявність сприятливих спортивних,
культурних факторів для поштовху 12. Недосконала система державного
розвитку
малого
та
середнього нагляду
за
підприємницькою
підприємництва.
діяльністю.
11. Наявність вільних ринкових ніш,
широке поле діяльності для розвитку
бізнесу, в тому числі збільшення частки
малого та середнього підприємництва
виробничого спрямування.

13. Складність процедур сертифікації і
стандартизації товарів та послуг.
14. Недостатній обсяг доступних для
підприємців
фінансово-кредитних
ресурсів (в т.ч. проблема отримання
кредиту
на
започаткування
підприємницької діяльності; складний
порядок отримання мікрокредитів);
15. Недостатньо елементів інфраструктури підтримки підприємництва.

Отже, можна виділити основні фактори, які перешкоджають подальшому
розвитку малого і середнього підприємництва, та на подолання яких спрямовано
Програму на 2017 - 2020 роки:
Це:
- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;
- складна система видачі документів дозвільного характеру;
- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;
- нерозвинута інфраструктура підтримки підприємництва;
- слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових
підприємницької діяльності;
- ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі
умови кредитування;
- брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і
середнього підприємництва, спроможного розвивати бізнес;
- низький інноваційний потенціал малого і середнього підприємництва;
- низький рівень іноземних інвестицій;
- недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів;
- недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали б
проводити роботи від передінвестиційної підготовки проекту (маркетингові
дослідження, фінансовий аналіз), розробки бізнес-плану до його подальшого
супроводження.
На сьогоднішній день це особливо актуально, враховуючи, що більшість
підприємств мають ресурсозатратні технології та неефективне, зношене
обладнання, яке не дає можливості виготовляти конкурентоздатну продукцію.
Підприємствам, які потребують інвестицій, необхідно витратити значні
кошти для аналізу власного фінансово-господарського стану та розробки
необхідного пакету документів, оскільки інвестор не може вкласти кошти, не
оцінивши ризику.
Треба зазначити, що існує розбіжність між даними органів статистики та
податкових органів щодо кількості діючих суб’єктів малого і середнього
підприємництва. Органам статистики звітують тільки суб’єкти підприємництва юридичні особи. Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг, які створені
суб’єктами підприємництва - фізичними особами, не враховуються, як і
чисельність населення, що перебуває з ними у трудових відносинах, а це майже
стільки ж, як і на малих підприємствах.
Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва в районі
налічує 3 фінансово-кредитні установи, 5 страхових компаній, 2 інформаційні –
консультативні установи, що розглядають питання підприємництва, 4 громадські
приймальні, 3 гарячі лінії, 5 громадських об'єднань (організацій) суб'єктів
підприємництва.
Органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства
надають суб’єктам малого і середнього бізнесу податкові пільги. Це в першу
чергу стосується підприємців, що займаються наданням побутових послуг в
сільській місцевості.
4. Мета та пріоритетні завдання Програми

Метою Програми є створення сприятливого підприємницького
середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення
місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки
спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього
підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ
ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріальнотехнічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів
господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку
малого і середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної
системи його підтримки і захисту.
Пріоритетними завданнями розвитку малого і середнього підприємництва
району на 2017-2020 роки є:
- розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі
природоохоронних;
- вирощування та переробка сільгосппродукції;
- виробництво конкурентоздатної продукції;
- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини
та відходів виробництва, зокрема відходів переробки деревини та низькосортної
деревини;
- надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та якості
обслуговування;
- підвищення якості надання транспортних послуг;
- створення мережі кооперативних підприємств на селі;
- вирощування картоплі;
- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
- розвиток "зеленого" туризму у сільській місцевості.

5. Заходи Програми за напрямками підтримки малого і середнього
підприємництва
5.1. Упорядкування нормативного регулювання
підприємницької діяльності
Даною програмою передбачені заходи спрямовані на удосконалення
нормативної - правової бази, що регулює діяльність малого та середнього
підприємництва. Ці заходи передбачають забезпечення участі представників
малого і середнього підприємництва, їх об’єднань у процесі визначення та
аналізу актуальних проблем у цій сфері та вироблення на його основі
пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства і нормативноправових актів місцевих органів влади, внесення необхідних змін.
Програма підтримки малого та середнього підприємництва - це
інструмент реалізації державної політики розвитку підприємництва на
місцевому рівні.
Первинним вектором такої політики є впорядкування
нормативного регулювання в сфері підприємництва, що передбачає усунення

всіх перешкод реалізації права на підприємницьку діяльність, підвищення
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємництва в
районі.
Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання
підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:
- проведення моніторингу впливу регуляторних актів на ділову активність і
розвиток підприємництва;
- зменшення адміністративного тиску на підприємців;
- усунення організаційних перешкод в сфері підприємництва;
- удосконалення чинних нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність суб'єктів підприємництва;
- вдосконалення роботи державного реєстратора та Дозвільного центру
району з видачі документів дозвільного характеру;
- координацію дій по розробці та виданню регуляторних актів;
- забезпечення гласності розгляду проектів регуляторних актів, які суттєво
впливають на підприємницьку діяльність;
- проведення аналізу діючих регуляторних актів;
- проведення досліджень направлених на визначення перешкод, що
заважають розвитку малого і середнього підприємництва;
- забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів
державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження
політики та покращення бізнес середовища в районі;
- проведення регулярних засідань районної координаційної ради з питань
розвитку підприємництва;
- створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької
діяльності.
Залучення суб’єктів господарської діяльності до розробки та обговорення
проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення
проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси
підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу
впорядкування нормативного регулювання і дозволить більш ефективно
управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому
рівні.
5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Заходи щодо реалізації фінансово-кредитної та інвестиційної
підтримки підприємництва мають бути спрямовані на об'єднання фінансових
можливостей усіх джерел підтримки підприємництва, створення
оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та
інвестиційних ресурсів, створення можливостей для накопичення та
інвестування власних коштів.
Важливим джерелом розвитку підприємництва є розробка механізмів,
спрямованих на покращення доступу суб’єктів господарювання до
фінансово-кредитних ресурсів. Для реалізації цього завдання необхідно
створити
банк
даних
фінансово-кредитних
установ
у
сфері
мікрокредитування.

Фінансова підтримка повинна надаватись шляхом упровадження
диференційованого підходу до сплати місцевих податків і зборів
підприємцями, що займаються виробництвом продукції (робіт, послуг) у
пріоритетних галузях економіки, зниження ставок орендної плати за
використання приміщень, землі, устаткування з урахуванням специфіки
району. Підтримка повинна надаватись на конкурсній основі. Переваги
повинні надаватись підприємствам, що здатні організувати нові робочі місця,
налагодити використання у виробництві місцевих сировинних ресурсів,
впроваджувати нові енергозберігаючі технології.
Підтримка малого та середнього бізнесу планується шляхом надання
дотацій підприємцям-роботодавцям на створення нових робочих місць для
працевлаштування безробітних громадян, у першу чергу соціально
незахищених
категорій
населення
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
Інвестиційна підтримка повинна здійснюватись шляхом поновлення
бази даних інвестиційних проектів підприємств малого та середнього
підприємництва району.
Основними видами фінансово-кредитної підтримки у 2017-2020 роках
мають бути фінансування інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва у
формі фінансового кредиту, отриманого суб’єктами малого і середнього
підприємництва та надання одноразової допомоги по безробіттю для заняття
підприємницькою діяльністю.
Перспективним напрямком досягнення програмної мети будуть дії
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо здійснення
комплексу заходів по нарощуванню обсягів залучення інвестицій у розвиток
малого і середнього бізнесу.
В рамках регіональної політики планується проведення аналізу стану
соціально-економічного розвитку району. Буде здійснена диверсифікація
шляхів залучення інвестицій в економічну та соціальну сферу району і на цій
основі збільшення обсягів фінансування з різних джерел для створення нових
та розвитку діючих малих та середніх підприємств.
Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови
стабільності фінансування її складових.
5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення
Реалізація напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення
спрямована на вирішення питань інформаційної, консультаційної та
практичної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності.
Важливим напрямком підтримки розвитку малого та середнього
підприємництва має стати
питання підвищення кваліфікації кадрів
підприємництва
та
навчання
незайнятого
населення
основам
підприємницької діяльності. Вирішення цих завдань полягає в створенні
умов для самозайнятості безробітного населення шляхом навчання
зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися
підприємницькою діяльністю; здійсненні професійної підготовки і

підвищення кваліфікації підприємців; надання консультаційної та
організаційної допомоги підприємцям-початківцям з питань законодавства й
оподаткування.
Різновидом ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва
є залучення його суб’єктів до виконання державних і місцевих замовлень за
рахунок бюджетних коштів та до участі у обласних та районних виставковоярмаркових заходах, форумах, конференціях, ділових зустрічах, навчальних
програмах.
Основними напрямками роботи з питання сприяння ресурсному,
інформаційному забезпеченню та формуванню інфраструктури є: створення
і постійне оновлення бази даних нежитлових приміщень виробничого та
невиробничого призначення, що не використовуються та можуть бути
передані підприємцям в користування; проведення роз'яснювальних заходів
та консультацій з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду,
висвітлення в районній газеті «Зорі над Убортю» та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації питань розвитку підприємництва та реалізації
державної регуляторної політики.
По ресурсному забезпеченню у 2017-2020 роках у ході реалізації
програми передбачається здійснити наступні основні заходи:
- створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень,
виробничих площ, обладнання, устаткування, незавершеного будівництва;
- формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і
середнього бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів;
- створення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку
потенційних інвесторів;
- проведення конкурсу «Кращий підприємець року».
Підтримка райдержадміністрації та місцевих органів влади буде
направлена на розвиток регіональних та міжрегіональних економічних
зв’язків.
5.4. Формування інфраструктури розвитку підприємництва
Метою розділу є підвищення конкурентоспроможності продукції та
послуг суб’єктів малого та середнього підприємництва. Основними
завданнями для вирішення поставленої мети є підтримка малого і середнього
підприємництва інноваційного спрямування, підвищення якості продукції,
стабільності та ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього
бізнесу.
Протягом 2017-2020 років буде реалізовано заходи для розвитку
підприємництва у сільській місцевості, залучення сільського населення до
підприємницької діяльності, спрямування інвестиційних ресурсів на
підвищення продуктивності праці та якості продукції малих та середніх
підприємств сільськогосподарської галузі, які орієнтуються в своїй
діяльності на досягнення високої ефективності, впровадження інновацій,
освоєння нових технологій. Відбір проектів, яким буде надано фінансову

підтримку і забезпечено режим сприяння у реалізації, здійснюватиметься на
конкурсній основі.
З метою підвищення модернізації виробництва, впровадження
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, залучення в район коштів як
вітчизняних інвесторів, так і міжнародних фінансових структур та інших
джерел, розвитку виробництва сучасних товарів, пріоритетна підтримка
надаватиметься інноваційним проектам.
Пріоритети підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проектів
виробничого спрямування.
6. Очікувані показники ефективності заходів Програми
Завдяки реалізації заходів Програми на 2017-2020 роки будуть
створені сприятливі умови для стійкого розвитку малого та середнього
бізнесу, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості населення
району, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах
активізації інноваційних процесів, наповнення бюджетів усіх рівнів,
насичення товарних ринків, вирішення соціально-побутових проблем.
У результаті реалізації Програми очікується:
- збільшення кількості малих і середніх підприємств на 10 тис.
населення з 37 до 39 одиниць, або на 5,4%;
- збільшення кількості приватних підприємців-фізичних осіб до 1580
осіб, або на 12,9 %;
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності
малого та середнього підприємництва на 29,4%;
- підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва,
навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;
- зростання зайнятості населення;
- поліпшення діяльності суб'єктів інфраструктури підтримки малого і
середнього підприємництва.
7. Ресурсне забезпечення заходів Програми
Фінансове забезпечення заходів Програми може здійснюватися за
рахунок коштів державного, місцевого бюджету, Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, коштів громадських організацій та об’єднань підприємців,
власних коштів підприємців, інших установ, підприємств, організацій.
Фінансові ресурси за рахунок коштів місцевого бюджету визначаються
за рішенням районної ради. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на
підтримку малого і середнього підприємництва, визначається у видатковій
частині районного бюджету.
8. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів
Моніторинг виконання Програми здійснюється щокварталу
управлінням економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою,
районною державною адміністрацією та Департаментом економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної
адміністрації.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми є:
- щоквартальна звітність структурних підрозділів органів місцевої
виконавчої влади, громадських організацій та підприємницьких структур про
стан виконання відповідних заходів Програми;
- проведення аналізу виконання Програми та прийняття додаткових
заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої
звітності про виконання заходів та показників Програми;
- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації
Програми, виявлення проблем та недоліків;
- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях
колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, координаційній раді з
питань розвитку підприємництва, представників громадських об’єднань
підприємців.
Координацію дій щодо стану виконання Програми, проведення
моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації
Програми здійснює управління економічного розвитку, інфраструктури і
торгівлі райдержадміністрації.

Заходи Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Олевському районі на 2017-2020 роки
№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

Очікуваний
результат

3

4

5

6

7

8

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.

Реалізація
державної
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності

Проводити
моніторинги 2017 - 2020
впливу регуляторних актів
роки
на ділову активність і
розвиток підприємництва

Управління
економічного розвитку,
інфраструктури і
торгівлі
райдержадміністрації,
юридичний сектор
райдержадміністрації,

Фінансування
не потребує

-

Формування системи
недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та
неефективних
регуляторних актів

Розробляти та своєчасно
затверджувати плани з
підготовки
проектів
регуляторних актів, у разі
необхідності вносити до
них відповідні зміни.

Управління
економічного розвитку,
інфраструктури і
торгівлі
райдержадміністрації,
юридичний сектор
райдержадміністрації,

Фінансування
не потребує

-

Кошти
місцевого
бюджету

У межах
кошторису

Фінансування
не потребує

-

Забезпечення
прозорого та
ефективного процесу
прийняття
регуляторних актів з
питань регулювання
підприємницької
діяльності
Забезпечення
відкритих
обговорень за
участю
представників
громадськості
Підвищення
обізнаності суб’єктів
господарювання про
прийняті регуляторні
акти

До 15
грудня
щорічно

Оприлюднювати в засобах 2017 - 2020 Розробники
масової інформації проекти
роки
регуляторних актів,
регуляторних актів
Районна газета «Зорі
над Убортю»
Надавати суб’єктам
господарювання
консультаційну допомогу з
питань реалізації
регуляторних актів

2017 - 2020 Структурні підрозділи
роки
райдержадміністрації,
територіальних
об’єднаних громад
розробники

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

Виконавці

4

5

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

1

2

6

7

2.

Створення умов
для більш
широкої участі
громадськості у
формуванні і
реалізації
державної
політики у сфері
розвитку малого
та середнього
підприємництва

Сприяти діяльності
«громадських
приймалень», «гарячих
ліній»

2017 - 2020 Структурні підрозділи
роки
райдержадміністрації,
обласні представництва
в районі, громадські
об’єднання підприємців
(за згодою)

Фінансування
не потребує

-

Забезпечити вільний
доступ підприємців, їх
громадських організацій до
інформації органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування
стосовно питань бізнесу

2017 - 2020
роки

Фінансування
не потребує

-

Удосконалення
системи видачі
документів
дозвільнопогоджувального
характеру за
принципом
організаційної
єдності

Забезпечити
функціонування центру з
видачі документів
дозвільного характеру за
принципом організаційної
єдності відповідно до
Закону України «Про
дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»

3.

3

Термін
виконання

Управління
економічного розвитку,
інфраструктури і
торгівлі
райдержадміністрації,
юридичний сектор
райдержадміністрації,
територіальні об’єднані
громади
2017 - 2020 Юридичний сектор,
роки
державний
адміністратор,
державний реєстратор,
структурні підрозділи
райдержадміністрації,
обласні представництва
в районі

Місцевий
бюджет

-

Очікуваний
результат
8

Запровадження
системи зворотного
зв’язку між владою
та представниками
бізнесу в процесі
удосконалення
нормативноправового поля для
підприємництва
Забезпечення
оперативної
інформаційної
підтримки

Спрощення
процедури отримання
документів
дозвільного характеру

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Заходи

Термін
виконання

3

4

Удосконалення
нормативноправового
регулювання
підприємницької
діяльності

Готувати та вносити в
установленому порядку до
обласної державної
адміністрації пропозиції до
проектів законів щодо
удосконалення дозвільної
системи, впорядкування
контрольної діяльності,
мікрокредитування,
удосконалення спрощеної
системи оподаткування,
запровадження єдиного
соціального податку.

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

Очікуваний
результат

5

6

7

8

Юридичний сектор,
райдержадміністрації,
територіальні об’єднані
громади, дозвільний
центр,
управління
економічного розвитку,
інфраструктури
і
торгівлі
райдержадміністрації

Фінансування
не потребує

-

2017 - 2020 Структурні підрозділи
роки
райдержадміністрації,
територіальні
представництва в
районі, територіальні
об’єднані громади,
громадські об’єднання
підприємців (за згодою)

Фінансування
не потребує

-

Прозорість та
доступність при
отриманні документів
дозвільного
характеру.
Скасування
дозвільних
документів,
застосування яких є
недоцільним.
Здійснення контролю
за роботою
дозвільного центру з
метою удосконалення
їх роботи
Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
та середнього
підприємництва.
Усунення правових,
економічних та
адміністративних
перешкод у
реалізації права на
підприємницьку
діяльність

Здійснювати моніторинг
Один раз
дозвільних процедур при
на півріччя
започаткуванні власної
справи, розробка
пропозицій щодо їх
подальшої оптимізації в
напрямку спрощення.
Здійснювати
моніторинг
роботи дозвільного центру

4.

Виконавці

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

3

4

5

Готувати
та
надавати 2017 - 2020 Олевське
відділення
обґрунтовані
пропозиції
роки
Коростенського ОДПІ
районній
раді
щодо
перегляду ставок єдиного і
фіксованого
податків,
вартості патентів, місцевих
податків і зборів
5.

6.

7.

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

6

7

Фінансування
не потребує

-

Очікуваний
результат
8

Створення
сприятливих умов
для розвитку малого
та середнього
підприємництва

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Розширення
Вивчати потреби малого та 2017 - 2020 Управління
Фінансування
Визначення обсягів
доступу суб'єктів середнього підприємництва
роки
економічного розвитку,
не потребує
фінансово-кредитних
малого та
в отриманні фінансових
інфраструктури
і
ресурсів, потрібних
середнього
ресурсів для
торгівлі
для розвитку
підприємництва започаткування та ведення
райдержадміністрації
суб’єктів малого та
до кредитних
бізнесу
середнього
ресурсів
підприємництва
Фінансування
Надавати фермерським
2017 - 2020 Житомирське
Кошти
Відповідно Поліпшення
пріоритетних
господарствам фінансову
роки
відділення
Державного
до
фінансового,
сфер розвитку допомогу для придбання
Українського
бюджету
призначень матеріальнопідприємництва техніки, насіння,
державного фонду
України
Державного технічного стану
мінеральних добрив,
підтримки фермерських
бюджету фермерських
паливно-мастильних
господарств (за згодою)
України господарств
матеріалів (на конкурсній
Управління
основі)
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
Фінансова
Надавати фінансову
2017 - 2020 Управління праці та
Кошти фонду
У межах
Започаткування
підтримка
допомогу для
роки
соціального захисту
загальнокошторису безробітними
безробітних,
започаткування власної
населення
обов’язкового
власної справи,
повернення їх до справи та виплати
райдержадміністрації,
державного
збільшення кількості
категорії
одноразової допомоги по
районний центр
соціального
зайнятого населення
зайнятого
безробіттю.
зайнятості (за згодою),
страхування
населення
територіальні об’єднані
на випадок
громади
безробіття

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

1

2

3

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

Очікуваний
результат

4

5

6

7

8

Фінансування
не потребує

-

Забезпечення
доступу до майнових
баз даних для
облаштування
бізнесу

-

Запровадження
спеціальних умов
при розрахунку
орендних ставок для
малих підприємств,
що працюють за
пріоритетними
напрямками, та для
підприємців
початківців

3. Ресурсна та інформаційна підтримка
8.

Ресурсна
підтримка

2017 - 2020 Управління економічного
розвитку, інфраструктури
роки
і торгівлі
райдержадміністрації,
територіальних
об’єднаних громад,
відділу Держкомзему в
Олевському районі
Житомирської області (за
згодою)
Проводити моніторинг
2017 - 2020 Управління
ефективності використання
роки
економічного розвитку,
приміщень спільної
інфраструктури і
власності, наданих
торгівлі
підприємцям в оренду
райдержадміністрації
Оновлювати бази даних
незадіяних приміщень,
виробничих площ,
обладнання, устаткування,
об’єктів незавершеного
будівництва, вільних
земельних ділянок

Фінансування
не потребує

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Заходи
3

Видати буклети щодо
стану, розвитку малого та
середнього
підприємництва

Забезпечити висвітлення
проблем і стану розвитку
малого та середнього
підприємництва в місцевих
засобах масової інформації

Термін
виконання

Виконавці

4

5

2017 - 2020 Олевське відділення
Коростенської ОДПІ,
роки
управління Пенсійного
Фонду України в
Олевському районі,
Олевський районний
центр зайнятості,
управління економічного
розвитку, інфраструктури
і торгівлі, сектор
культури
райдержадміністрації
2017 - 2020 Сектор зв'язків із
роки
засобами масової
інформації та
громадськістю

Джерела
фінансування
6

Місцевий
бюджет

Фінансування
не потребує

Вартість,
тис. грн.
7

Очікуваний
результат
8

4,0 тис.грн.
2017р.;
5,0 тис.грн.
2018 р.
6,0 тис.грн.
2019р.;
5,0 тис.грн.
2020р.;

Інформування
громадськості про
розвиток та
перспективи малого
та середнього
бізнесу в районі

-

Використання
можливостей преси
для підвищення
рівня
поінформованості
суспільства з
проблем розвитку
підприємництва

-

Інформування
суб’єктів малого та
середнього
підприємництва у
сільській місцевості
щодо умов
провадження
підприємницької
діяльності в
агропромисловому
комплексі

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
9.

Сприяти створенню
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів та
розширенню мережі
заготівельних пунктів по
прийому від населення
лишків
сільськогосподарської
продукції

2017 - 2020 Управління
роки
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Фінансування
не потребує

№
з/п
1

10.

Пріоритетні
завдання

Заходи

2

3

Залучення
суб’єктів малого
і середнього
бізнесу до
виставкової
діяльності,
інших заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції на
місцеві та
міжнародні
ринки
Формування
системи
взаємодії
з
громадськими
організаціями

Залучати до участі у
регіональних,
міжрегіональних та
виставках-ярмарках та
інших заходах кращих
підприємств малого та
середнього бізнесу району.

Термін
виконання

Виконавці

4

5

2017 - 2020 Управління
роки
економічного розвитку,
інфраструктури і
торгівлі
райдержадміністрації
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Проведення
засідань 2017 - 2020
координаційної ради з
роки
питань
розвитку
підприємництва.

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

Очікуваний
результат

6

7

8

Кошти
організаторів
виставкових
заходів та їх
учасників

У межах
кошторису

Розвиток
економічних зв’язків
суб’єктів
підприємницької
діяльності.
Підвищення
конкурентоспромож
ності
малого
та
середнього
підприємництва,
розширення
експортних
можливостей
Залучення
громадських
організацій до
вирішення
актуальних проблем
розвитку малого та
середнього
підприємництва

Управління економічного Фінансування
розвитку, інфраструктури не потребує
і торгівлі
райдержадміністрації
громадські об’єднання
підприємців (за згодою)

-

5. Підвищення кваліфікації для сфери підприємництва
11.

Підвищення
Участь
у тематичних
освітнього
та семінарах адміністратора
інформаційного дозвільного центру
рівня кадрів в
умовах ринкової
економіки

Постійно

Адміністратор
дозвільного центру

Місцевий
бюджет

2,0 тис.грн. Підвищення рівня
- 2017р,
кваліфікації
адміністратора
2,0 тис.грн. дозвільного центру
- 2018р.
району
3,0 тис.грн.
- 2020р.

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

1

2

3

4

5

12.

Здійснення
професійної
підготовки,
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
суб’єктів
підприємницької
діяльності
Удосконалення
професійної
орієнтації
незайнятого
населення щодо
активної
трудової
діяльності у
сфері малого та
середнього
бізнесу
Розвиток
підприємництва
у сільській
місцевості

Проведення конкурсу
серед молоді на кращі
бізнес-плани (проекти)
підприємницької
діяльності та їх просування
для впровадження у
підприємництво

Згідно з
планом
роботи

Управління
економічного розвитку,
інфраструктури і
торгівлі
райдержадміністрації

13.

14.

Забезпечити професійну
підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації
безробітних за професіями,
орієнтованими на
самозайнятість

2017 - 2020 Районний центр
роки
зайнятості

Проводити „круглі столи”
для представників малого
та середнього бізнесу, в т.
ч. з питань розвитку
сільського туризму

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

6

7

8

-

Підвищення рівня
кваліфікації
керівників
підприємницьких
структур та суб’єктів
підприємницької
діяльності

У межах
кошторису

Підвищення
конкурентоспромож
ності безробітних на
районному ринку
праці

У межах
кошторису

Підвищення
фахового рівня
суб’єктів малого та
середнього
підприємництва

Фінансування
не потребує

Фонд
загальнообов’я
зкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

2017 - 2020 Управління економічного
Кошти
роки
розвитку, інфраструктури
місцевого
і торгівлі, сектор культури
бюджету
райдержадміністрації,
громадські об’єднання
підприємців (за згодою)
Загальна вартість Програми (тис. грн.)
За джерелами фінансування
Місцевий бюджет

Заступник голови
районної ради

О.С.Ковальчук

2017
6,0

Очікуваний
результат

По роках
2018
2019
7,0
6,0

2020
8,0

