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І. Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Кремінській міській територіальній громаді на 2022-2023 роки
«Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській міській
територіальній громаді на 2022-2023 роки» (далі – Програма) розроблена відділом
економічного аналізу та розвитку управління економіки Кремінської міської ради за
участю структурних підрозділів міської ради.
Підставою для розробки Програми є Закони України: ст. 10 Закон України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», ст. 26
«Про місцеве самоврядування в Україні».
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Ініціатор розроблення
програми

Кремінська міська рада
Відділ економічного аналізу та розвитку
управління економіки Кремінської міської
ради
Управління та відділи міської ради,
ГО «Кремінська бізнес-асоціація»,
Кремінський районний центр зайнятості
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Розробник програми
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Співрозробники
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Відповідальні виконавці
програми

Управління економіки міської ради
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Головний розпорядник
бюджетних коштів

Кремінська міська рада
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Учасники програми
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Термін реалізації програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми,
всього, у тому числі:
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Загальний обсяг фінансових
ресурсів, тис. грн.
в т.ч. кошти міського
бюджету, тис. грн.
кошти інших джерел, тис. грн.

Управління та відділи міської ради, Державні
організації, міжнародні організації, громадські
організації, підприємці.
2022-2023 роки
Місцевий бюджет, кошти фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття
150,4
150,4
-

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
2.1. Стан і аналіз малого і середнього підприємництва в Кремінській міській
територіальній громаді
Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку
громади, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого
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рівня життя громадян. Перевагою малого та середнього бізнесу є мобільність, швидка
адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в
умовах ринкової економіки.
Станом на 01.01.2021 року малий та середній бізнес Кремінської громади був
представлений 1211 діючими суб’єктами підприємницької діяльності, з них:
- малих підприємств – 210 од.;
- СПД – фізичних осіб (платники податків) – 1001 од.
У малому і середньому бізнесі станом на 01.01.2021 року було зайнято 2542 осіб
(за даними Управління Пенсійного фонду), з них:
- у малому бізнесі – 1298 осіб;
- фізичні особи-підприємці з найманими працівниками – 1244 особи.
Місцева економіка представлена традиційними секторами - добувною та обробною
промисловістю, агропромисловим комплексом. Основними бюджетоутворюючими
підприємствами промислового комплексу Кремінської МТГ є 8 підприємств.
В ході процесу децентралізації до Кремінської міської ради доєдналось 6 сільських
населених пунктів (дві сільських ради), що збільшило кількість фермерських господарств
громади та обсягів земель, що обробляються. Так, станом на 01.01.2021 зареєстровано 17
фермерських господарств, площа землі в обробітку - 17,915 тис. га.
Територіальна громада має розвинену мережу роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства, де в основному задіяні суб’єкти мікропідприємництва, що дає змогу в
повному обсязі забезпечувати населення продовольчими та непродовольчими товарами та
послугами. Станом на 01.01.2021 року торговельна мережа Кремінської територіальної
громади складалася з:
- магазинів - 166 одиниць;
- кіосків та павільйонів - 55 одиниць;
- підприємств оптової торгівлі - 2 одиниць;
- підприємств ресторанного господарства - 52 одиниць;
- підприємств побутового обслуговування - 120 одиниць;
- АЗС – 7 одиниць, АГНКС - 1 одиниці.
У місті функціонує 2 ринки, змішаної спеціалізації, загальною
кількістю
торговельних місць на ринках – 461 одиниця.
Інфраструктуру розвитку та підтримки підприємництва громади складають:
Центр надання адміністративних послуг Кремінської міської ради, бізнес-центр, 2
банківські установи, 2 громадських об’єднання підприємців.
Кремінським районним центром зайнятості реалізуються заходи з підготовки та
розширення потенціалу малого підприємництва та адаптації незайнятого населення до
умов ринкової економіки. З метою розповсюдження знань щодо започаткування та
ведення власної справи проводяться семінари та тренінги з орієнтації на підприємницьку
діяльність.
З метою ресурсного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва,
постійно відбувається оприлюднення даних комунального майна, земельних ділянок,
вільних приміщень, що підлягають продажу чи передачі в оренду.
Аналіз стану розвитку малого підприємництва свідчить про наявність проблем, що
стримують розвиток сектору економіки та не дозволяють в повній мірі розкрити його
потенціал, серед таких слід зазначити наступні:
- недостатній інноваційний рівень підприємств, висока енергоємність виробництв;
- недостатнє завантаження виробничих потужностей та значний знос основних
фондів у промисловому комплексі;
- обмеженість власних фінансових ресурсів та відсутність доступних кредитних
ресурсів для промислового, будівельного комплексу та підприємництва;
- малий бізнес зорієнтований переважно на діяльність у сфері торгівлі та
громадського харчування;
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- недостатній рівень інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів
підприємництва;
- недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм
організації господарювання, неефективний менеджмент, дефіцит кваліфікованих кадрів.
Аналіз стану розвитку малого підприємництва в громаді свідчить про те, що
позитивні зрушення в цьому секторі економіки відбуваються недостатніми темпами.
Малий бізнес розвивається переважно в торгівельно-посередницькій діяльності; значно
менше - у будівництві, промисловості.
Програма розвитку малого та середнього підприємництва передбачає цілісну
систему конкретних заходів по кожному з напрямків.
2.2. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

Внутрішнє середовище

Програми (SWOT-аналіз)
Позитивний вплив:

Негативний вплив:

Сильні сторони:

Слабкі сторони:

- вигідне економіко-географічне розташування
громади;
- переміщення бази трудових ресурсів з
окупованих
територій
для
здійснення
підприємницької діяльності;
- наявність вільних трудових ресурсів, у тому
числі ВПО;
- наявний потенціал для розвитку туристичної
галузі;
швидка
адаптивність,
маневреність,
мобільність бізнесу на нові потреби ринку,
зміни попиту;
- наявність банківських та інших фінансовокредитних установ;
- забезпечення прозорості, гласності та
відкритості при прийнятті регуляторних актів;
- відсутність тиску з боку місцевої влади та її
налаштованість на розвиток підприємництва в
громаді;
- ефективне функціонування Центру надання
адміністративних послуг.

Зовнішнє середовище

Можливості:

адміністративних бар’єрів для
розвитку підприємництва, проведення аналізу
чинних нормативно-правових актів місцевих
органів
влади
та
органів
місцевого
самоврядування
щодо
їх
відповідності
принципам державної регуляторної політики;
- участь у програмах ЄС, збільшення рівня
донорської допомоги міжнародними фондами та
-

зниження

- зниження обсягів виробництва;
недостатній
рівень
рекреаційнотуристичної інфраструктури;
- відсутність стартового капіталу для
започаткування бізнесу та брак обігових
коштів для розвитку бізнесу;
- недостатній рівень конкурентоспроможності продукції малих та середніх
підприємств;
- значна кількість незадіяних виробничих
площ та обладнання.
- неповнота, суперечливість і часта зміна
чинних нормативних та правових актів, що
діють у сфері підприємницької діяльності;
- недостатня кількість висококваліфікованої робочої сили;
- низька інноваційна активність малого і
середнього бізнесу;
- високі відсоткові ставки за користування
кредитами для суб’єктів підприємницької
діяльності;
- складність залучення значних
інвестицій;
- постійні зміни у законодавстві.
Загрози:

- відтік людських ресурсів (із сільської
місцевості до міської через відсутність
перспектив, з громади за кордон);
- недосконалість законодавчої бази в сфері
підприємництва;
- поглиблення міжнародної економічної
кризи;
- погіршення загальної економічної
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інституціями;
активізація
маркетингової
діяльності,
розширення ринків збуту продукції, в тому
числі і за кордон;
- надання одноразової грошової допомоги по
безробіттю особам, які попередньо пройшли
відповідну підготовку для започаткування
власної справи;
- забезпечення вільного доступу суб’єктів
підприємництва до участі в конкурсних торгах з
проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти через електронну систему
“PROZORRO”;
- розвиток туризму;
- державна підтримка щодо покращення
інфраструктури для бізнесу;
- системні дії влади спрямовані на підтримку
малого та середнього бізнесу;
удосконалення
процедури
отримання
адміністративних послуг, в тому числі
дозвільних документів;
- підняття статусу підприємця;
- направлення на професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації
безробітних, орієнтоване на мале та середнє
підприємництво.

ситуації в країні;
- подальше підвищення цін на енергоносії;
- нестабільність національної валюти та
інфляція;
- високі процентні ставки при отриманні
кредитів;
- застарілі засоби виробництва;
- висока іноземна конкуренція;
- зниження купівельної спроможності
населення, рівня його зайнятості.

Таким чином, визначені у таблиці сильні та слабкі сторони, можливості та загрози
надають можливість чітко зорієнтуватися в умовах сучасного ринку та визначитися з
подальшими кроками необхідними для розвитку підприємництва на території Кремінської
громади.
Незважаючи на наявність слабких сторін, загроз зовнішнього середовища і
виходячи з тенденції розвитку економіки громади, можна зробити висновок, малий та
середній бізнес є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки та розвитку.
Тому, перспективи розвитку підприємництва безпосередньо залежать від нівелювання
зовнішніх загроз, зменшення слабких сторін та ефективного використання позитивних
впливів за допомогою системи заходів державної підтримки малого і середнього
підприємництва як на державному так і на місцевому рівнях.

ІІІ. Головна мета, пріоритетні завдання та основні принципи Програми
Головна мета Програми – створення сприятливих умов для подальшого розвитку
малого і середнього підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення
конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств.
Цілі Програми:
- оптимізувати правове регулювання та усунути перешкоди для розвитку
підприємницької діяльності;
- сприяти доступу підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;
- удосконалити інформаційне та консультативно-методичне забезпечення суб’єктів
підприємницької діяльності;

7

- розширяти мережу та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки
підприємництва;
- сприяти створення нових робочих місць та забезпечувати самозайнятість
громадян.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
- забезпечити дотримання принципів державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності, залучити громадськість до всіх процедур прийняття
регуляторних актів та відстеження результативності їх дії;
- здійснити заходи з дерегуляції підприємницької діяльності для усунення
адміністративних бар’єрів, спрощення адміністративно-дозвільних процедур та створення
сприятливих умов для розвитку підприємництва;
- сприяти у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього бізнесу;
-сприяти створенню нових робочих місць для суб'єктів малого підприємництва;
- залучати до підприємницької діяльності жінок, молоді та інших верств населення;
- впроваджувати сучасні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів;
- розширювати та вдосконалювати існуючу інфраструктуру розвитку бізнесу.
Розв’язання проблеми потребує розроблення, прийняття і виконання Програми
розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській територіальній громаді на
2022-2023 роки.
Програма тісно пов’язана зі Стратегією розвитку Кремінської міської
територіальної громади до 2027 року.

V. Строки і етапи вирішення проблеми
Термін реалізації Програми – 2022-2023 роки.

VІ. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми
Забезпечення максимального розкриття потенціалу малого і середнього
підприємництва досягається за рахунок реалізації заходів Програми за наступними
напрямками:
Основними завданнями Програми є:
Напрям 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
Напрям 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
Напрям 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
підтримки підприємництва.
Напрям 4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг.

VII. Ресурсне забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету за рішенням сесії міської ради. Крім того, на виконання окремих положень
Програми спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством.
На реалізацію заходів Програми передбачається залучити із різних джерел
фінансування 150,4 тис. грн., у тому числі 150,4 тис. грн. бюджетних коштів.

8

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання
Програми
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом якісного
виконання заходів усіма виконавцями, ефективної взаємодії з питань розвитку малого і
середнього підприємництва органів влади та місцевого самоврядування, громадських
об'єднань підприємців, суб’єктів підприємницької діяльності. Програма може протягом
року коригуватися.
Координацію та контроль щодо виконання основних заходів Програми здійснює
Управління економіки Кремінської міської ради.
Відділ економічного аналізу та розвитку управління економіки проводить
щокварталу аналіз виконання заходів програми.
Щороку підсумки виконання Програми надаються на розгляд сесії Кремінської
міської ради.
Узагальнена інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

ІX. Очікувані результати виконання програми, визначення її
ефективності
Результатами реалізації Програми є подальший розвиток малого і середнього
підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на
дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем міста, сприяння
структурній перебудові економіки, вирішення проблем безробіття та насичення
вітчизняного ринку товарами та послугами, збільшення експорту.
Критерії ефективності Програми:
- збільшення кількості малих і середніх підприємств, фізичних осіб підприємців на 10 тис. наявного населення;
- зростання чисельності зайнятих на підприємствах малого і середнього бізнесу;
- збільшення кількості підприємств у виробничій сфері та обсягів реалізованої
суб’єктами малого і середнього підприємництва продукції (робіт, послуг);
- збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу до
бюджету громади;
- підвищення рівня прибутковості малих і середніх підприємств;
- приріст робочих місць;
- зростання рівня заробітної плати у сфері підприємництва.

Секретар міської ради

В.В. Бабушкін

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

Н.М. Макогон

1

Додаток 1 до Програми розвитку та підтримки малого
і середнього підприємництва в Кремінській міській
територіальній громаді
рішення сесії Кремінської міської ради
«22» грудня 2021 р. № 12/39

Пріоритетні напрями та Заходи
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Кремінській міській територіальній громаді
на 2022-2023 роки

План Заходів
№
з/п
1
2
3
4

Цілі

Заходи

Ресурси

Оцінка

Створення сприятливих умов
для стабільної, ефективної
роботи суб’єктів малого і
середнього бізнесу,
підвищення їх
конкурентоспроможності,
збільшення внеску в
соціально-економічний
розвиток регіону

За напрямом 1. Впорядкування нормативного
регулювання підприємницької діяльності
За напрямом 2. Фінансово- кредитна та
інвестиційна підтримка
За напрямом 3. Ресурсне та інформаційне
забезпечення
За напрямом 4. Удосконалення системи надання
адміністративних послуг

Міський бюджет,
Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Збільшення кількісних і якісних
показників діяльності малого і
середнього бізнесу, підвищення
освітнього рівня широких верств
населення від здобуття знань до
започаткування та ведення власної
справи, спрощення отримання
адміністративних послуг тощо

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
№
п/п
1
1.1

Пріоритетні
напрямки
2
Забезпечення
ефективної

Заходи

Виконавці

Термін
виконання

4

5

3
1.1.1. Планування, підготовка плану- Відділ
графіка відстеження результативності аналізу

економічного 2022-2023 рр.
та розвитку

Джерела
фінансуван
ня
6
Міський
бюджет

Вартість,
тис.грн
7

Очікувані результати

8
Дотримання вимог ЗУ
«Про засади державної

2

реалізації
державної
регуляторної
політики

1.2

Консолідація
зусиль органів
влади і бізнесу
громади з
метою
вирішення
актуальних
питань у сфері
підприємництв
а

діючих регуляторних актів, підготовка
проектів
регуляторних
актів,
оприлюднення та відстеження їх
результативності відповідно до ЗУ
“Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності ”
1.1.2.Забезпечення внесення змін до
власних планів з підготовки проектів
регуляторних актів на поточний рік у
разі виникнення потреби у розробці
проектів, що не увійшли до річних
планів, та оприлюднення відповідних
змін
1.1.3. Ведення розділу "Регуляторна
діяльність" та розміщення поточної
інформації
щодо
регуляторної
діяльності на сайті міської ради
1.1.4.
Постійне
оновлення
електронного реєстру регуляторних
актів
та
розміщення
його
на
офіційному сайті міської ради
1.1.5. Надання методичної допомоги
структурним підрозділам міської ради
при розробці регуляторних актів
1.2.1. Залучення підприємців до участі
у семінарах, конференціях, форумах,
вебінарах щодо обміну досвіду з
розвитку підприємництва

управління економіки,
громадські організації
підприємців

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує
Фінансуван
ня не
потребує

-

Управління економіки, 2022-2023 рр.
громадські об’єднання,
що представляють
інтереси суб’єктів
бізнесу, органи
1.2.2.
Надання
інформаційно- державної влади,
2022-2023 рр
консультативної та методологічної контролюючі органи
допомоги з питань законодавства й
оподаткування в сфері підприємництва,
зокрема проведення:

Фінансуван
ня не
потребує

-

-

регуляторної політики у
сфері
господарської
діяльності»
Забезпечення
прозорості
та
відкритості
процесів
підготовки і прийняття
регуляторних актів.
Підвищення
рівня
обізнаності ЗУ «Про
засади
державної
регуляторної політики у
сфері
господарської
діяльності»

Підвищення рівня знань
суб’єктами
підприємницької
діяльності щодо
чинного законодавства
та змін до нього.
Постійний та відкритий
діалог влади з
представниками бізнесу,
громадськістю з метою
вирішення проблемних

3

питань

- семінарів (онлайн та офлайн) з питань
роз’яснення норм податкового та
іншого законодавства;
обговорень
з
підприємцями
проблемних питань на засіданнях за
“круглим столом”
1.2.3. Проведення засідань місцевої Управління економіки
координаційної ради (робочої групи) з
питань розвитку підприємництва

2022-2023 рр

Фінансуван
ня не
потребує

-

1.2.4.
Сприяння
діяльності
та Управління економіки
створенню об’єктів інфраструктури
підтримки підприємництва

2022-2023 рр

Фінансуван
ня не
потребує

-

Створення
координаційної
ради,
проведення
засідань
щодо
вирішення
актуальних питань
Створення сприятливих
умов для розвитку
підприємницької
діяльності.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
№ п/п

Пріоритетні
напрямки

Заходи

Виконавці

Термін
виконання

1

2

3

4

5

2.1

Сприяння
доступу малого
та середнього
бізнесу до
фінансових
ресурсів

2.1.1. Залучення мешканців громади, в Управління економіки,
т.ч. жінок із вразливих груп (з ГО «Кремінська
інвалідністю, внутрішньо переміщених бізнес-асоціація»
осіб,
малозабезпечених,
жінокветеранок АТО/ООС, із сільської
місцевості, жінок, зокрема молодих
жінок,
вдів
загиблих
учасників
АТО/ООС тощо) до участі
у
конкурсних відборах на отримання
грантів щодо започаткування та/або
відновлення бізнесу, в т.ч. шляхом
доведення відповідної інформації через
ЗМІ

2022-2023 рр

Джерела
фінансуван
ня
6
Фінансуван
ня не
потребує

Вартість,
тис.грн

Очікувані результати

7
-

8
Розширення
доступу
суб’єктів малого та
середнього
бізнесу,
вразливих
верств
населення
до
міжнародної технічної
допомоги в частині
розвитку
та
започаткування власної
справи

4

2.2

2.3

Інформаційна
та методична
допомога
підприємцям в
отриманні
фінансовокредитної та
інвестиційної
підтримки

Представлення
Кремінської
територіальної
громади на
виставковоярмаркових
заходах різного
рівня

2.1.2. Надання одноразової допомоги
по
безробіттю
для
організації
підприємницької діяльності

2022-2023 рр.

Кремінськи
й районний
центр
зайнятості

2.2.1.
Надання
консультаційно- Управління економіки,
методичної допомоги підприємцям в ГО «Кремінська
отриманні
фінансово-кредитної бізнес-асоціація»
підтримки для реалізації бізнеспроектів, написання бізнес-планів тощо

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

2.2.2. Інформування підприємців щодо
можливостей отримання кредитів
(перелік кредитних спілок та банків,
умови та інше)

Управління економіки,
ГО «Кремінська
бізнес-асоціація»

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

Наявність загальної
інформації про
можливість отримання
кредитних ресурсів.
Розвиток кредитного
ринку в громаді

2.2.3. Залучення суб’єктів МСП до Управління економіки,
участі
у
різних
навчальних ГО «Кремінська
міжнародних програмах та тренінгах бізнес-асоціація»
для подальшої участі у грантових
конкурсах

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

Участь місцевих
підприємців у
тренінгових навчальних
програмах

2.3.1. Проведення місцевих виставок- Управління економіки
ярмарок з нагоди свят з залученням
товаровиробників з інших міст та
районів (День незалежності, День міста
та ін.)

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

2.3.2. Участь у міжнародних та
вітчизняних туристичних виставках,
форумах,
конференціях
тощо;
представлення творчих та мистецьких

Управління економіки, 2022-2023 рр.
сектор культури, ГО
«Кремінська бізнес –
асоціація,

Міський
бюджет

В межах
коштів,
передбаче
них на
відповідни
й рік
-

-

20,0

Зниження рівня
безробіття, створення
нових робочих місць

Підвищення
інформаційного
забезпечення СПД

Реклама
продукції
малих
і
середніх
підприємств,
підприємств сільського
господарства
на
місцевому
та
обласному рівнях
Створення сприятливих
умов для розвитку
туристичної сфери

5

2.4

Підвищення
інвестиційної
привабливості
регіону

колективів, художників та ремісників
громади на вітчизняних і міжнародних
рекламно – промоційних заходах з
метою
розвитку
туристичної
привабливості громади. Виготовлення
промоційних матеріалів з брендом
громади.
2.3.3.
Залучення
суб’єктів
господарювання на виставкові заходи
різного рівня з метою їх інформування
про можливості здійснення експортної
діяльності, виходу на нові ринки тощо
2.4.1. Актуалізація, виготовлення та
поширення інвестиційного паспорта
(профілю) Кремінської територіальної
громади на паперових носіях та в
електронному форматі (українською та
англійською мовами)
2.4.2.
Промоція
інвестиційних
пропозицій
(виготовлення
та
розповсюдження
промоційних
матеріалів:
флаєра, відео, банери,
мобільні виставкові стенди, сувенірна
продукція тощо)

Кремінське районне
творче об’єднання
майстрів «Скарбниця
талантів»

Управління економіки

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

Відділ інвестицій та
муніципальних
ініціатив управління
економіки

2022-2023 рр.

Міський
бюджет

20,0

Відділ інвестицій та
муніципальних
ініціатив управління
економіки

2022-2023 рр.

Міський
бюджет

30,0

-

Підвищення рівня
експортної діяльності,
розширення ринку збуту
товару та пошук нових
ділових партнерів
Поширення інформації
серед потенційних
інвесторів

Позиціонування
громади як
інвестиційнопривабливої території в
регіоні

3. Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
№ п/п

Пріоритетні
напрямки

Заходи

Виконавці

Термін
виконання

1

2

3

4

5

Підвищення
рівня
інформаційного
забезпечення
суб’єктів

3.1.1. Інформаційна підтримка розділів
«Підприємництво»,
«Захист
прав
споживачів», «Регуляторна діяльність»
на вебсторінці Кремінської міської
ради
з питань, що стосується

Управління економіки,
ДПС, Пенсійний фонд,
ГО «Кремінська бізнес
- асоціація»

2022-2023 рр.

3.1

Джерела
фінансуван
ня
6
Фінансуван
ня не
потребує

Вартість,
тис.грн

Очікувані результати

7
-

8
Здійснення умов для
розвитку та створення
нових СПД, підвищення
інформаційного
забезпечення СПД

6

підприємництв
а

3.2

Формування
позитивного

широкого
кола
підприємництва
(оголошення,
новини,
зміні
в
законодавстві,
наявність
вільних
приміщень тощо)
3.1.2. Випуск та розповсюдження
інформаційних збірок, методичних
рекомендацій, довідкових матеріалів,
брошур, буклетів, що стосуються
діяльності суб’єктів підприємництва
(започаткування
власної
справи,
отримання
документів дозвільного
характеру та адміністративних послуг,
тощо)
3.1.3. Організація роботи та надання
консультативної допомоги в рамках
телефонної
«гарячої
лінії»
для
підприємців

шляхом своєчасного
доведення інформації до
відома
Управління економіки,
ГО «Кремінська бізнес
- асоціація»

2022-2023 рр.

Міський
бюджет

Управління економіки,
ЦНАП

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

3.1.4. Проведення “круглих столів”, Кремінський районний
прес-конференцій, форумів з питань центр зайнятості
зайнятості, самозайнятості і розвитку
підприємництва в сільських населених
пунктах громади

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

3.1.5.
Ведення
Реєстру
вільних Відділ з питань
2022-2023 рр.
приміщень комунальної та державної житлово-комунального
господарства, екології
власності
та управління
комунальним майном
3.2.1. Проведення урочистих заходів, Управління економіки, 2022-2023 рр.
присвячених Дню підприємця
ГО «Кремінська

Фінансуван
ня не
потребує

-

Міський
бюджет

20,0

10,4

Забезпечення
інформаційної
підтримки СПД на
початку організації
власної справи

Підвищення
ефективності діяльності
суб’єктів малого і
середнього
підприємництва за
рахунок скорочення
часу та економії коштів
на пошук необхідної для
діяльності інформації.
Інформування
підприємців щодо
започаткування, ведення
бізнесу та можливостей
підвищення
ефективності власної
справи
Підтримка реєстру в
актуальному стані,
щоквартальне
оновлення
Стимулювання розвитку
СПД
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3.3

іміджу
підприємництв
а,
популяризація
досвіду
успішних
підприємців

3.2.2. Пропагування кращих практик бізнес-асоціація»
ведення бізнесу та історій ділового
успіху

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

3.2.3. Проведення тренінгів, семінарів, Управління економіки,
практикумів, «круглих столів» з питань ГО «Кремінська
підприємницької діяльності
бізнес- асоціація»

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

Система
підготовки та
перепідготовки
кадрів суб’єктів
малого та
середнього
підприємництв
а

3.3.1. Залучення безробітних, в т.ч. Кремінський районний
жінок
із
вразливих
груп
(з центр зайнятості
інвалідністю, внутрішньо переміщених
осіб,
малозабезпечених,
жінокветеранок АТО/ООС, із сільської
місцевості, жінок, зокрема молодих
жінок,
вдів
загиблих
учасників
АТО/ООС тощо), які перебувають на
обліку у службі зайнятості, до
підприємницької діяльності шляхом
організації професійного навчання за
професіями, які сприяють організації
власної справи
3.3.2. Надання консультацій з питань
організації
та
провадження
підприємницької діяльності
3.3.3
Сприяння
започаткуванню
підприємницької
діяльності
серед
вразливих верств населення (молодь,
ВПО, колишні військовослужбовці,
жінки
із
вразливих
груп
(з
інвалідністю, внутрішньо переміщених
осіб,
малозабезпечених,
жінокветеранок АТО/ООС, із сільської
місцевості, жінок, зокрема молодих
жінок,
вдів
загиблих
учасників
АТО/ООС тощо))

2022-2023 рр.

Фонд
загальнообо
в’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

В межах
кошторису
Кремінськ
ого
районного
центру
зайнятості

2022-2023 рр.

2022-2023 рр.

Забезпечення
поширення позитивної
інформації про малий та
середній бізнес
Розвиток молодіжного
підприємництва

Професійна підготовка,
перепідготовка
та
підвищення кваліфікації
Сприяння громадянам в
впровадженні
підприємницької
діяльності
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4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг
№ п/п

Пріоритетні
напрямки

Заходи

Виконавці

Термін
виконання

1

2

3

4

5

Поліпшення
організаційних
засад надання
адміністративн
их послу

4.1.1.
Подальше
вдосконалення
порядку надання адміністративних
послуг та упровадження електронних
інформаційних технологій під час їх
надання
4.1.2.
Здійснення
постійного
моніторингу стану роботи центрів
надання адміністративних послуг,
підвищення
рівня
інформаційноконсультаційного
забезпечення
їх
роботи
4.1.3.
Розроблення
та
випуск
довідково- інформаційних матеріалів
щодо
надання
адміністративних
послуг.
4.1.4.
Постійне
оновлення
інформаційних стендів з надання
адміністративних та інших послуг,
здійснення електронних консультацій
заявників

4.1

Центр надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації

Джерела
фінансуван
ня
6

Вартість,
тис.грн

Очікувані результати

7

8

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

Створення сприятливих
умов для розвитку
підприємництва

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

50,0

2022-2023 рр.

Фінансуван
ня не
потребує

-

Секретар міської ради

В.В. Бабушкін

Т.в.о. заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів

Н.М. Макогон

Покращення
інформаційного
забезпечення населення
та суб’єктів
підприємницької
діяльності

