ЗВІТ
про стан виконання заходів з реалізації регіональної програми розвитку
малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки за перший квартал 2017 року.
№
Зміст завдання
Конкретні заходи, що вжиті для
Результат виконання
з/п
виконання завдання
завдання
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1. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В 2017 році обговорення проектів нормативно- Регуляторні акти в першому
правових актів (регуляторних актів) у сфері
кварталі 2017 року
не
господарської діяльності не проводилося, у
приймалися
зв’язку з відсутністю необхідності

Залучення представників підприємницьких структур,
громадських організацій підприємців, наукових
установ до розробки та обговорення проектів
нормативно-правових актів (регуляторних актів) у
сфері господарської діяльності
1) дотримання принципів державної регуляторної
політики під час планування, підготовки проектів
регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу,
відстеження впливу таких актів на підприємницьке
середовище;

2) формування та актуалізація реєстру діючих
регуляторних актів, оприлюднення інформації про
здійснення регуляторної діяльності;
3) забезпечення ведення та своєчасне оновлення на
офіційних веб-сайтах розділу «Регуляторна політика»
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Організаційне забезпечення роботи консультативнодорадчих органів з питань розвитку і підтримки
підприємництва (координаційних рад, обласної ради
підприємців тощо)
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Впровадження нових форм надання адміністративних

На веб – сайті районної державної адміністрації
в розділі «Регуляторна політика» розміщена
інформація про здійснення регуляторної
політики районної державної адміністрації

В першому кварталі 2017 року
було
здійснено
моніторинг
серед структурних підрозділів
райдержадміністрації та органів
місцевого самоврядування щодо
прийняття ними регуляторних
актів.
Розпорядженням голови від 18 квітня 2016 року В першому кварталі 2017 року
№114-р у зв’язку з кадровими змінами було
проведено
одне
засідання
затверджено новий склад
координаційної ради з питань
координаційної ради з питань розвитку
розвитку підприємництва при
підприємництва при районній державній
районній
державній
адміністрації
адміністрації
В районі проводиться робота щодо розвитку

Станом на 31 березня 2017 року

послуг, зокрема шляхом:
1) сприяння розвитку електронного подання
документів для отримання адміністративних послуг та
отримання витягів на підтвердження здійснення
адміністративної послуги;
2) забезпечення впровадження суб’єктами надання
адміністративних послуг системи електронного сервісу
у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та права власності на
нерухоме майно;
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електронного подання документів для
отримання адміністративних послуг та
отримання витягів на підтвердження здійснення
адміністративної послуги

через
відділ
надання
адміністративних
послуг
можливо отримати електронні
послуги Держгеокадастру.

Проводиться робота по впровадженню
суб’єктами надання адміністративних послуг
системи електронного сервісу у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та права власності на нерухоме
майно

Станом на 31 березня 2017 року
адміністративні послуги через
систему електронного сервісу
надають: управління праці та
соціального захисту населення,
відділ
містобудування,архітектури,
житлово-комунального
господарства та будівництва,
відділ надання адміністративних
послуг райдержадміністрації
Станом на 31 березня 2017 року
налагоджено
електронний
документообіг між державним
реєстратором
відділу
економічного розвитку, торгівлі
та
інфраструктури
райдержадміністрації
та
відділом
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Станом на 31 березня 2017 року
через ЦНАП Онуфріївської
райдержадміністрації можливо
отримати 131 адміністративну
послугу, у тому числі і послуги
визначені постановою КМУ від
16 травня 2014 року № 523р.

3) сприяння впровадженню електронного
документообігу між суб’єктами, які задіяні в наданні
адміністративних послуг

Проводиться робота щодо впровадження
електронного документообігу між суб’єктами,
які задіяні в наданні адміністративних послуг

Забезпечення дотримання правових та організаційних
засад отримання суб’єктами підприємницької
діяльності адміністративних послуг (децентралізація):
1) забезпечення ефективного функціонування центрів
надання адміністративних послу (далі-ЦНАПи) в
умовах розширення переліку адміністративних послуг ,
які надаються через ЦНАПи;

В районі забезпечено функціонування центру
надання адміністративних послу в умовах
розширення переліку адміністративних послуг,
які надаються через ЦНАП
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2) передача повноважень центральних органів
виконавчої влади з надання адміністративних послуг
райдержадміністраціям, органам місцевого
самоврядування;

В районі здійснено передачу повноважень
центральних органів виконавчої влади з надання
адміністративних послуг
райдержадміністраціям, органам місцевого
самоврядування

3) здійснення моніторингу діяльності центрів надання
адміністративних послуг та підготовка рекомендацій
щодо підвищення ефективності їх роботи

Забезпечено здійснення моніторингу діяльності
центрів надання адміністративних послуг та
підготовка рекомендацій щодо підвищення
ефективності їх роботи
Забезпечено надання інформаційної,
консультаційної та практичної допомоги
фізичним та юридичним особам в отриманні
адміністративних послуг

Надання інформаційної, консультаційної та практичної
допомоги фізичним та юридичним особам в отриманні
адміністративних послуг:
1) забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до
інформації щодо організації процедури отримання
певної адміністративної послуги;
2) проведення анкетування щодо якості надання
адміністративних послуг у ЦНАПах;

3) розміщення актуальної та повної інформації про
адміністративні послуги у місцях прийому суб’єктів

Проводиться робота щодо якості надання
адміністративних послуг у ЦНАПах

Забезпечено розміщення актуальної та повної
інформації про адміністративні послуги

Станом на 31 березня 2017 року
утворено 2 посади державних
реєстраторів, які здійснюють
реєстраційні дії у Державному
реєстрі
речових
прав
на
нерухоме майно та їх обтяжень і
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських
формувань, одна посада при
райдержадміністрації, одна при
Онуфріївській селищній раді.
Також забезпечено реєстрацію
та зняття з реєстрації місяця
проживання
/
перебування
виконавчими
органами
сільських, селищних рад
Щоквартально
проводиться
моніторинг впровадження та
надання
адміністративних
послуг
Постійно надається інформація
про
порядок
надання
адміністративних
послуг
суб’єктам
звернення
як
телефоном,
налаштовано
електронну пошту
В
приміщенні
ЦНАПу
встановлено
скриньку
для
прийому
зауважень
та
пропозицій від громадян щодо
якості
надання
адміністративних послуг
Інформацію про адміністративні
послуги
розміщено
на

звернень, на офіційних веб-сайтах та поширення
зазначеної інформації у місцевих засобах масової
інформації;

офіційному веб - сайті районної
державної
адміністрації
в
рубриці
«центр
надання
адміністративних послуг», на
інформаційних
стендах
в
приміщенні
ЦНАПу.
Періодично в районній газеті
«Придніпров’я»
друкуються
інформаційні
статті
для
громадян
щодо
отримання
адміністративних послуг.
2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА СУБ»ЄКТІВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Проводиться відповідна робота щодо
Рішенням сесії Онуфріївської
6 Стимулювання розвитку підприємницької діяльності, у
тому числі шляхом надання фінансово-кредитної
стимулювання підприємницької діяльності
районної ради від 25 березня
підтримки суб’єктам підприємництва:
2016 року №44 затверджено
1) щороку передбачати в місцевих бюджетах кошти на
програму розвитку малого і
підтримку суб’єктів малого і середнього
середнього підприємства
у
підприємництва через Регіональний фонд підтримки
Онуфріївському районі на 2016підприємництва в області (далі-РФПП);
2020 роки, в якій визначено
2) надавати ( на конкурсній основі) фінансову
основні заходи спрямовані на
підтримку суб’єктам малого і середнього
розвиток малого і середнього
підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях
підприємництва в районі на
економіки області:
2016-2020 роки. Станом на 31
на впровадження інвестиційних бізнес-проектів;
на часткову компенсацію відсотків за кредитами,
березня 2017 року на території
отриманими підприємцями в банківських установах;
району відсутній регіональний
3) забезпечення рівного доступу суб’єктів
фонд
підтримки
підприємництва до участі у закупівлі товарів, робіт і
підприємництва.
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послуг за кошти державного і місцевих бюджетів.
Надання фінансової підтримки на реалізацію бізнеспроектів (на конкурсних засадах) внутрішньопереміщеним особам з тимчасово окупованих
територій, а також учасникам АТО;

Інформація щодо надання фінансової
підтримки на реалізацію бізнес-проектів (на
конкурсних засадах) доведена до внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих
територій, а також учасникам АТО.

Станом на 31 березня 2017 року
фінансової
підтримки
на
реалізацію бізнес-проектів (на
конкурсних
засадах)
внутрішньо-переміщеним
особам з тимчасово окупованих
територій, а також учасникам
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Залучення коштів міжнародних фондів і програм
технічної допомоги для підвищення ефективності
діяльності суб’єктів малого та середнього
підприємництва:
1) надання інформаційно-методичної допомоги
підприємцям щодо можливостей залучення коштів
інвесторів, у тому числі іноземних;
2) забезпечення оновлення Банків інвестиційних
пропозицій у розрізі районів і міст області та у розрізі
галузей економіки;
3) надання суб’єктам підприємництва методичної
допомоги з розробки інвестиційних проектів,
підтримки у реалізації проектів міжнародної технічної
допомоги;
4) сприяння участі суб’єктів підприємництва області у
бізнес-зустрічах з представниками інших регіонів
України та зарубіжних країн
Налагодження співробітництва з бізнес-середовищем
країн Євросоюзу:
1) розробка та постійне оновлення рекламно-іміджевої
продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів
про область, інвестиційних паспортів області та її
адміністративно-територіальних одиниць;
2) розповсюдження серед ділових кіл іноземних країн
інформації про інвестиційні проекти і пропозиції
суб’єктів підприємництва області, розміщення її у
мережі Інтернет;
3) сприяння суб’єктам господарювання області в участі
у міжнародних виставково-ярмаркових заходах.

АТО не надавалась, у зв’язку із
відсутністю звернень
Проводиться відповідна робота щодо залучення Станом на 31 березня 2017 року
коштів міжнародних фондів і програм технічної надається методична допомога
допомоги для підвищення ефективності
суб’єктам
підприємництва,
діяльності суб’єктів малого та середнього
залучення коштів іноземних
підприємництва
інвесторів
та
міжнародної
технічної
допомоги
не
відбувалося.

Проводиться відповідна робота щодо
розповсюдження інформації про інвестиційні
проекти і пропозиції суб’єктів підприємництва
району, розміщення її у мережі Інтернет.

Інформація
щодо
інвестиційних
пропозицій
розміщена на офіційному вебсайті
районної
державної
адміністрації
в
рубриці
«Інвестиційна діяльність». До
уваги інвесторів представлено
земельну ділянку площею 28,84
га
для
промислового
виробництва та будівництва
тваринницьких комплексів.
В першому кварталі 2017
року суб’єкти господарювання
району в участі у міжнародних
виставково-ярмаркових заходах
не приймали.

3. РЕСУРСНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СУБ»ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
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Широке використання системи інформаційноконсультаційного забезпечення суб’єктів малого та
середнього підприємництва для оперативного
інформування з питань ведення бізнесу:
1) забезпечення проведення тематичних телевізійних та
радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової
інформації, засідань за круглим столом, нарад,
семінарів з обговорення актуальних питань ведення
підприємницької діяльності, практики застосування
норм чинного законодавства, що регулює
підприємницьку діяльність (податкового, митного,
земельного тощо);
2) поширення інформації про комерційні пропозиції
зарубіжних і вітчизняних партнерів, виставки, ділові
форуми через бізнес-асоціації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми та безпосередньо підприємства;
3) поширення інформації про об’єкти нерухомого
майна комунальної форми власності, розміщені на
території області, що пропонуються до відчуження або
передачі в оренду суб’єктам підприємницької
діяльності;
4) забезпечення функціонування інформаційної служби
«гаряча лінія», «телефону довіри», створення нових
«гарячих ліній», налагодження роботи громадської
приймальні, організація проведення «днів відкритих
дверей», та прес-конференцій для підприємців
Популяризація позитивних прикладів і досвіду
успішних підприємців:
1) відзначення кращих підприємців області у рамках
організації проведення «Дня підприємця»;
2) сприяння участі суб’єктів малого та середнього
підприємництва у Всеукраїнському конкурсі якості
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів
України» на регіональному рівні

Проводиться відповідна робота щодо
інформаційно-консультаційного забезпечення
суб’єктів малого та середнього підприємництва
для оперативного інформування з питань
ведення бізнесу

Інформація для
суб’єктів
господарювання
постійно
розміщується на веб - сторінці
районної
державної
адміністрації у рубриці «До
уваги громадян». При відділі
економічного розвитку, торгівлі
та інфраструктури районної
державної
адміністрації
функціонує «гаряча лінія» для
надання консультацій суб’єктам
господарювання.
Відповідна
інформація
з
номерами
телефонів
періодично
друкується в районній газеті
«Придніпров’я».

Постійно проводиться робота щодо
популяризації позитивних прикладів і досвіду
успішних підприємців

На рівні району постійно
відбувається
нагородження
кращих підприємців до «Дня
підприємця».
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Сприяння розвитку ефективної регіональної
інфраструктури підтримки бізнесу:
1) сприяння громадським об»єднанням підприємців у
проведенні та участі у заходах з питань
підприємництва;
2) надання організаційної допомоги щодо створення
нових та підтримки діючих об’єктів інфраструктури
підтримки підприємництва (бізнес-центри, бізнесінкубатори, інноваційні центри тощо)
Підвищення фахового та менеджерського рівня
працівників сфери малого та середнього
підприємництва:
1) здійснення організаційних заходів щодо участі
суб’єктів господарювання у державній Програмі з
перепідготовки управлінських кадрів для сфери
підприємництва «Українська ініціатива»:
здобуття другої вищої освіти в вищих навчальних
закладах України;
проходження стажування в Німеччині спеціалістів, які
пройшли перепідготовку-учасників Програми
«Українська ініціатива»
Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до
виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на
просування їх продукції, підтримка власного
товаровиробника:
1) сприяння участі суб’єктів підприємницької
діяльності області у всеукраїнських та міжнародних
виставково-ярмаркових заходах;
2) запровадження широкого висвітлення інформації
про виставкові заходи в обласних засобах масової
інформації, на телебаченні, в мережі Інтернет;

Забезпечено підтримку та розвиток підприємців
шляхом створення інфраструктури підтримки
підприємництва

На
території
району
діє
громадська
організація
«Асоціація
фермерів
та
приватних
землевласників
Онуфріївського району». При
райдержадміністрації
діє координаційна рада з питань
розвитку підприємництва.

Проводиться відповідна робота щодо
підвищення фахового та менеджерського рівня
працівників сфери малого та середнього
підприємництва

В першому кварталі 2017 року
суб’єкти господарювання не
приймали участь у державній
Програмі
з
перепідготовки
управлінських кадрів для сфери
підприємництва
«Українська
ініціатива».

Забезпечується залучення суб’єктів малого і
середнього бізнесу до виставкової діяльності,
інших заходів, спрямованих на просування їх
продукції, підтримка власного товаровиробника

В першому кварталі 2017 року
не
проводились ярмарки за
участю
місцевих
товаровиробників.
Також
щосереди та щоп’ятниці на
торгівельній площі в селищі
Онуфріївка
здійснюється
продаж
товарів місцевих
товаровиробників
за

3) залучення суб’єктів підприємництва до участі у
фестивалях, туристичних ярмарках, інших іміджевих
заходах з популяризації туристичного потенціалу
області та народних промислів

______________________________

доступними цінами: борошна
філії ТОВ «Верес», риби ПП
«Шиба», яблук ФГ «Весна» за
доступними цінами, а саме:
жива риба, молочні продукти,
овочі та фрукти, мед, м'ясо. В
районні розроблені туристичні
маршрути.

