РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________________ СЕСІЇ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

від __________ 2020 року

№
м. Олександрія

Про затвердження Програми розвитку
малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади
на 2021-2025 роки
Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 5, 10, 15-17 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради,
розглянувши рішення виконавчого комітету від _____ грудня 2020 року № ______, з метою
розвитку підприємництва Олександрійської територіальної громади та залучення його до
розв’язання економічних і соціальних проблем громади,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).

підприємництва

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг,
підприємництва, торгівлі та євроінтеграції.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _____ грудня 2020 року № ____

ПРОГРАМА
розвитку малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади
на 2021 - 2025 роки

м. Олександрія
2020 рік

3
ЗМІСТ
№
пункту
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

6.
7.
8.
9.

Найменування

стор.

Характеристика
Вступ
Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва
Стан розвитку та місце малого підприємництва в економіці
SWOT – аналіз підприємницького середовища
Головна мета та основні напрямки реалізації Програми
Основні розділи Програми за напрямками
Створення сприятливого середовища для розвитку малого і
середнього підприємництва. Впорядкування нормативного
регулювання підприємницької діяльності
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та
середнього підприємництва
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів для підприємництва. Пріоритетна підтримка
розвитку підприємництва
Очікувані результати від реалізації комплексу заходів Програми
Фінансове забезпечення
Контроль за виконанням
Заходи щодо реалізації Програми розвитку малого та середнього
підприємництва Олександрійської територіальної громади на
2021-2025 роки
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9
9
9
19
20
21
21

21
22
23

24
24
24
25
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади
на 2021-2025 роки
Загальна характеристика:
Площа Олександрійської територіальної громади - 263,3км2
Чисельність населення громади - 87,8 тис. чол.
Специфіка
- розвинуті: торгівля, сфера послуг і громадського харчування, ресторанне господарство,
машинобудування, поліграфія, харчова промисловість;
- наявність наслідків депресивності буровугільної галузі у зв’язку із закриттям та
економічною неактивністю вугільно-добувних, переробних та інших підприємств даної
галузі
Дата затвердження Програми: «___» _____________ 20_____ року
Головний
 Олександрійська міська рада
замовник
Програми
Головний
розробник
Програми

7.

8.

 Управління економіки міської ради

Співрозробник  Міський фонд підтримки підприємництва в місті Олександрії
(далі - МФПП)
Мета
Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього
Програми:
підприємництва Олександрійської територіальної громади, створення
нових робочих місць, збільшення зайнятості населення шляхом
заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності у сфері
підприємництва, у т.ч. за рахунок: фінансування та співфінансування
бізнес-проєктів підприємців з місцевого бюджету, провадження
ефективної регуляторної політики; залучення до створення ФОП, малих
підприємств, сприяння залученню кредитів для бізнесу в рамках
державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»;
Спрямування дій на вихід бізнесу з тіні, підтримка вітчизняного
виробника, підтримка інвестиційної активності, розвиток конкуренції.
Очікувані кінцеві результати від
Дані на початок
Очікувані показники
реалізації Програми в динаміці змін
дії Програми
(прогноз)
цільових показників:
на кінець 2025 року
1. Кількість МСП на 10 тис. осіб
55
63
населення (одиниць)
(481 підпр.)
(554 підпр.)
2. Загальна чисельність працюючих у
9007
9514
сфері підприємництва (осіб)
3. Кількість фізичних осіб - підприємців
3646
3946
4. Кількість найманих працівників у
5361
5568
підприємництві (осіб)
5. Питома вага суб’єктів МСП у
70
75
загальному випуску продукції міста, %
6. Надходження до міського бюджету
від суб’єктів МСП (млн. грн.), у т.ч.:
84,0
134,1 (за 2025 рік)
- Єдиний податок, млн.грн.
50,6
66,3
- ПДФО, млн.грн.
33,4
67,8
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9.
10.

11.

7. Кількість об’єктів інфраструктури
30
34
підтримки суб’єктів МСП (одиниць):
бізнес-центри
0
1
бізнес-інкубатори
0
1
фонди підтримки підприємництва
1
1
фінансово-кредитні установи (кредитні
спілки, установи взаємного
28
30
кредитування)
аудиторські фірми
1
1
8. Кількість створених нових робочих
місць за рік у малому та середньому
449
527
підприємництві (одиниць)
з них за рахунок:
- реєстрації нових ФОП;
322
300
- за рахунок створення нових робочих
місць у ФОП;
108
207
- в результаті фінансування
бізнес-планів підприємців
19
20
Терміни і етапи реалізації Програми
з 01.01.2021 по 31.12.2025
Виконавці: управління економіки та виконавчі органи міської ради; МФПП;
Олександрійський міськрайонний центр зайнятості; спілки та громадські об’єднання
підприємців
Джерела фінансування Програми
Кошти місцевого бюджету (у т. ч. обласного),
кошти фінансових установ та підприємців,
добровільні благодійні внески фізичних та
юридичних осіб, інші джерела фінансування,
не заборонені законодавством

12.

Обсяги коштів, необхідних на
фінансування заходів Програми

13.

у тому числі за рахунок місцевого
бюджету

13.1
.

з них:
фінансова допомога на впровадження
бізнес-планів підприємців;

13.2

кошти на утримання МФПП для
виконання інших заходів Програми
(заробітна плата, оплата комунальних
послуг та енергоносіїв, програмне
забезпечення, СДО,токени, КЕП,
телефон, Інтернет, ремонт оргтехніки,
придбання обладнання, канцтоварів,
нотаріальні витрати)

2021 рік – 1278,2 тис. грн.
2022 рік – 1478,8 тис. грн.
2023 рік – 1767,6 тис. грн.
2024 рік – 2183,5 тис. грн.
2025 рік – 2782,4 тис. грн.
2021 рік – 978,2 тис. грн.
2022 рік – 1178,8 тис. грн.
2023 рік – 1467,6 тис. грн.
2024 рік – 1883,5 тис. грн.
2025 рік – 2482,4 тис. грн.
2021 рік – 500,0 тис. грн.
2022 рік – 500,0 тис. грн.
2023 рік – 500,0 тис. грн.
2024 рік – 500,0 тис. грн.
2025 рік – 500,0 тис. грн.
2021 рік – 478,2 тис. грн.
2022 рік – 678,8 тис. грн.
2023 рік – 967,6 тис. грн.
2024 рік – 1383,5 тис. грн.
2025 рік – 1982,4тис. грн.

6
14.

у тому числі за рахунок обласного
бюджету

15.

Система організації контролю за
виконанням Програми

2021 рік – 300,0 тис. грн.
2022 рік – 300,0 тис. грн.
2023 рік – 300,0 тис. грн.
2024 рік – 300,0 тис. грн.
2025 рік – 300,0 тис. грн.
Координатором Програми є виконавчий
комітет Олександрійської міської ради.
Контроль за реалізацією Програми здійснює
постійна комісія міської ради з питань
промисловості, підприємництва, транспорту,
зв’язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції
та інвестицій. Моніторинг, порівняльний та
системний аналіз здійснює управління
економіки міської ради та МФПП

Перелік пріоритетних завдань Програми:
1) виконання заходів міської і обласної Програм розвитку малого підприємництва;
2) забезпечення ефективності впровадження регуляторної політики, залучення до
обговорення проектів регуляторних актів підприємців та громадськості;
3) надання фінансової допомоги для впровадження бізнес-планів підприємців з міського
бюджету через МФПП та з обласного бюджету,згідно до договору про спільну діяльність з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП) ;
4) створення нових робочих місць та пріоритетна підтримка розвитку малого та
середнього бізнесу за напрямами:
- виробництво продукції та підтримка власного виробника;
- виготовлення продукції та надання послуг для потреб обороноздатності країни;
- впровадження сучасних, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;
- переробка сільськогосподарської продукції ;
- виробництво продовольчих товарів, створення підприємств з виробництва інших видів
продукції, товарів, послуг, створення овочесховищ;
- створення об’єктів торгівлі і послуг для малозахищених верств населення (соціальні
магазини, соціальні аптеки, тощо);
- створення (розширення видів послуг) закладів побутового обслуговування населення;
- створення та розвиток закладів з: олімпійських видів спорту, масового спорту; створення
нових закладів для: організації дозвілля та занять фізкультурою, спортом для дітей, молоді
та мешканців міста;
- розвиток зеленого туризму та ландшафтного дизайну;
- відродження народних промислів та ремісництва;
- вирощування квітів, відтворення рослин (зокрема вирощування тепличного матеріалу
квіткових культур);
- вирощування овочів;
- бджільництво, виробництво меду;
- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
- розвиток громадського харчування;
- напрямками та пріоритетами, визначеними обласною програмою розвитку підприємництва
та РФПП.
5) продовження удосконалення підходів щодо функціонування інфраструктури підтримки
бізнесу, а саме: ефективна робота МФПП, Центру надання адміністративних послуг, тощо;
6) надання дієвої, методичної та консультативної допомоги підприємцям через МФПП;
7) забезпечення інформаційної та ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва,
сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва.
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Перелік земельних ділянок, які пропонуються під реалізацію інвестиційних проєктів
на території Олександрійської територіальної громади та придатні для будівництва
нових промислових підприємств
Можливості для розвитку:місцева підтримка у вигляді зменшення ставки оренди за
землю за зверненням до виконавчого комітету щодо надання земельної ділянки на
пільгових умовах по договору суперфіцію, за умови реалізації проєкту на умовах
державно-приватного партнерства
В наявності: можливість підключення до водопровідної, електричної мережі, під’їзні
шляхи з твердим покриттям
№
Площа та місцезнаходження
п/п
1.
Земельна ділянка 1,7362 га за адресою: Дніпропетровське шосе (Заводський
мікрорайон),
географічні координати 48.677744, 33.144217
2.

Земельна ділянка 23,1027 га за адресою: вул. Невського (Байдаківський
мікрорайон),
географічні координати 48.647203, 33.054184

3.

Земельна ділянка 1,6919 га за адресою: вул. Марії Козинець, 36 (ДХК
Олександріявугілля»)
географічні координати: 48.666667, 33.116646,
кадастровий номер: 3510300000:14:568:0009

4.

Земельна ділянка 15,1568 га за адресою: вул. Невського (Байдаківський
мікрорайон),
географічні координати 48.646865, 33.058991

5.

Земельна ділянка 111,29 га за адресою: вул. Кільцева (Байдаківський
мікрорайон),
географічні координати: 48.652634, 33.060023,
кадастровий номер: 3510300000:15:764:0001.
Можливості для розвитку: ділянка придатна для створення нового промислового
підприємства, підприємства з вторинної переробки золосховища (зола
використовується при виробництві будівельних матеріалів)

6.

Земельна ділянка 2,8254 га за адресою: вул. Енергетиків, 3А ( управління ДХК
«Олександріявугілля»)
географічні координати: 48.649856, 33.070893
кадастровий номер: 3510300000:14:636:0030

7.

Земельна ділянка 4,5546 га за адресою: вул. Цегляна, 3 («Цегельний завод»),
географічні координати: 48.642728, 33.093206
Земельна ділянка 4,6284 га знаходиться в мікрорайоні «Південний» (біля
гаражного кооперативу «Темп - 14»),
географічні координати: 48.659491, 33.132556

8.

8
9.

Земельна ділянка 13 га за адресою: вул. Пилипа Гриценка, 1 ,(колишня територія
заводу ТОВ ЗПТУ«ВІРА – СЕРВІС ІНТЕРМАШ»),
географічні координати 48.679754, 33.132186

10.

Земельна ділянка 8,74 га за адресою: вул. Пожарського, 17 (ПМК – 14),
географічні координати 48.645122, 33.093035
Земельна ділянка 4,6248 га за адресою: вул. Цегляна, 5 («Цегельний завод»),
географічні координати 48.641964, 33.090069

11.

12.

Земельна ділянка 11 га за адресою: вул. Заводська, 1 (колишня територія заводу
ТОВ ЕМЗ «ЕТАЛ»),
географічні координати 48.678480, 33.136174

13.

Земельна ділянка 2,32 га за адресою: Звенигородське шосе, 8 (Завод
залізобетонних виробів)
географічні координати: 48.641128, 33.126853

14.

Земельна ділянка 0,4809 газа адресою: Дніпропетровське шосе
географічні координати 48.677957, 33.148023
кадастровий номер: 3510300000:07:223:0002

Детально ознайомитись з інформацією щодо земельних ділянок , їх картографічних
зображень та об'єктів нерухомості українською та англійською мовами ви зможете за
посиланням: http://olexrada.gov.ua/category/invest_pol
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2. Вступ
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Олександрія на 20212025 роки (далі - Програма) розроблена управлінням економіки міської ради та Міським
фондом підтримки підприємництва в місті Олександрії.
В основу Програми покладені положення Законів України «Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» та інших програмних, нормативно-правових актів щодо регулювання та розвитку
підприємництва.
Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації
стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики, визначених у: Державній стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Кіровоградської області на
2021-2027 роки, Стратегії сталого розвитку міста Олександрії до 2030 року, програмі
економічного та соціального розвитку Олександрійської територіальної громади.
Забезпечення ефективної підтримки малого та середнього бізнесу та створення
сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого
підприємництва є одним із першочергових завдань органів місцевого самоврядування.
Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом
заходів, спрямованих на створення та поліпшення умов для розвитку малого і середнього
підприємництва Олександрійської територіальної громади, та спрямовує зусилля органів
місцевого самоврядування на створення позитивних умов для ефективного функціонування
бізнесу та направлена на створення передумов легалізації бізнесу, що дасть можливість
більш повно використовувати підприємницький сектор для розвитку економіки громади.

3. Стан розвитку і аналіз проблем малого підприємництва
3.1. Стан розвитку та місце малого підприємництва в економіці
На кінець 2020 року в місті зареєстровано 481 од. малих та середніх підприємств.
На 10 тис. осіб наявного населення міста припадає 55 од. малих та середніх підприємств.
Кількість фізичних осіб – підприємців ( далі – ФО-П) складає 3646 ос.
У 2020 році кількість найманих працівників, які працюють в малому та середньому
підприємництві, складає 5361 чол. – це з урахуванням с. Ізмайлівка та с. Головківка
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Графік 1. Динаміка чисельності фізичних осіб-підприємців, чол.
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Графік 2. Динаміка кількості малих підприємств, од.
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Графік 3. Динаміка чисельності найманих працівників, чол.
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Примітка:
На зменшення кількості ФОП головним чином вплинули дозволи міської ради на
відкриття супермаркетів у місті ( за 2007-2020 роки у місті було відкрито 24 супермаркети)
та збільшення податкового навантаження у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної
плати . Також зменшення кількості ФОП є наслідком несприятливої економічної ситуації в
цілому у країні, викликане зменшенням купівельної спроможності населення у зв’язку із
зниженням вартості національної грошової одиниці, нестабільністю банківської системи,
АТО(ООС) та фінансовим банкрутством малого бізнесу у зв’язку з державними
карантинними заходами по протидії поширенню захворювання на COVID-19 у 2019-2020
роках.

Відкриття 24
супермаркетів

Зменшення
кількості ФОП
з 4,6 тис. до

Збільшення
кількості найманих
працівників з

3,6 тис.

2,85 тис. до 5,4 тис.

Збільшення кількості найманих працівників, починаючи з 2012 року, пояснюється
ефективністю роботи органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої
влади з легалізації найманої праці.
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Заробітна плата працівників малого бізнесу

Графік 4.
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Постійно збільшується заробітна плата працівників малого бізнесу (з 1438 грн. у 2016
році до 4815 грн. у 2020 році). Проте її розмір залишається нижчим, ніж у середньому по
галузях економічної діяльності в місті (середньомісячна заробітна плата по місту складає
7752 грн.).
Результати роботи Міського фонду підтримки підприємництва за напрямком
фінансування бізнес-планів:

Графік 5. Кількість профінансованих бізнес-планів з міського бюджету через МФПП
наростаючим підсумком, од.
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Графік 6. Кількість профінансованих бізнес-планів з обласного бюджету через РФПП
наростаючим підсумком, од.
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Графік 7. Загальна кількість профінансованих бізнес-планів з міського та обласного
бюджетів наростаючим підсумком, од.
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Графік 8. Обсяг фінансування бізнес-планів з міського бюджету через МФПП наростаючим
підсумком, тис. грн.
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Графік 9. Обсяг фінансування бізнес-планів з обласного бюджет через РФПП наростаючим
підсумком, тис. грн.
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Графік 10. Загальний обсяг фінансування бізнес-планів з міського та обласного бюджетів
наростаючим підсумком, тис. грн.
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За весь період діяльності МФПП було виділено фінансової допомоги 2788,9 тис. грн. , у т.ч.
через МФПП – 1868,9 тис. грн., через РФПП – 920 тис. грн. Всього було профінансовано
84од. бізнес-планів, а завдяки цьому – створено 135 нових робочих місць. Сумарний
економічний ефект від створення 135 нових робочих місць склав 8,4 млн. грн. по ПДФО до
міського бюджету.
Показники надання фінансової допомоги через МФПП та РФПП

Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всього

Фінансування через МФПП
обсяг
кількість
фінансування,
проектів, од.
тис. грн.
49
47,4
1
14,0
4
27,0
2
31,0
3
23,5
4
34,0
0
0
2
58,2
0
31,8
0
0
0
0
3
71,0
2
300,0
3
231,0
0
0
1
1000,0
74
1868,9

Фінансування через РФПП
обсяг
кількість
фінансування,
проектів, од.
тис. грн.
0
0
0
0
2
73,0
1
50,0
2
94,0
3
103,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
300,0
0
0
1
300,0
0
0
0
0
10
920,0
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Інформація про виділення фінансової допомоги для впровадження бізнес-планів
підприємців у 2016-2020 роках
2016 рік :
Фінансування з міського бюджету через МФПП
- проєкт «Буріння свердловини під питну воду по граніту» - безвідсоткова фінансова
допомога на зворотній основі у сумі 50,0 тис. грн. (створено 3 нових робочих місця);
- проєкт «Придбання машини для згинання металевої арматури» - безвідсоткова фінансова
допомога на безповоротній основі у сумі 20,0 тис. грн.(створено 6 нових робочих місць;
доброчинні зобов’язання підприємця по благоустрою міста).
Фінансування з обласного бюджету через РФПП
- проєкт «Покращення умов технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного
ремонту шкільних автобусів, великогабаритної коліcної техніки, у т.ч. військової» безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі у сумі 301,0 тис. грн., а саме : РФПП 300,0 тис. грн. та МФПП – 1,0 тис. грн. ( створено 3 нових робочих місця).
2017 рік:
Фінансування з міського бюджету через МФПП
- проєкт «Ремонт і технічне обслуговування обладнання електропостачання,
електромонтажні та будівельно - монтажні роботи» (директор підприємства - учасник
бойових дій у зоні АТО) - безвідсоткова фінансова допомога на безповоротній основі у сумі
100,0 тис. грн.(створено 6 нових робочих місць);
- проєкт «Облаштування готельно-спортивного комплексу «Південний»» - 1-й транш
безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі у сумі 200,0 тис. грн.
2018 рік:
Фінансування з міського бюджету через МФПП
- проєкт «Облаштування готельно-спортивного комплексу «Південний»» - 2-й транш
безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі у сумі 200,0 тис. грн. Кошти
фінансової допомоги у сумі 400,0 тис. грн. повністю використані за цільовим призначенням
у 1 кварталі 2018 року, створено 9 нових робочих місць;
- проєкт «Придбання швейного обладнання для розширення сфери послуг ательє
«Мода С» - безвідсоткова фінансова допомога на безповоротній основі у сумі 30,0 тис. грн.
(створено 3 нових робочих місця).
Фінансування з обласного бюджету через РФПП
- проєкт «Надання діагностичних послуг» - фінансова допомога на зворотній основі у
обсязі 301,0 тис. грн., з них кошти фінансової допомоги МФПП у сумі 1,0 тис. грн. та кошти
РФПП у сумі 300,0 тис. грн. Створено 3 нових робочих місця (лікувально-діагностичний
центр «Добродія»).
2019 рік:
Фінансування проєктів з міського та обласного бюджетів відсутнє.
2020 рік:
Фінансування з міського бюджету через МФПП
- проєкт «Встановлення льодової арени» - безвідсоткова фінансова допомога на зворотній
основі у сумі 1 млн. грн. ( мета - розвиток олімпійських видів спорту: фігурне катання та
хокей ). До кінця року передбачено створення 19 нових робочих місць.
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Результати роботи МФПП за іншими напрямками діяльності:
№

Зміст заходу

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Проведення інформаційнонавчальних заходів
(семінарів, майстер-класів,
1.
засідань консалтингового
центру) для підприємців та
безробітних, од.

12

12

12

122

173

190

79

78

Участь у роботі комісій
ОМРЦЗ по виплаті
одноразової допомоги
2.
безробітним для
започаткування власного
бізнесу, од.

25

31

24

3

3

6

4

2

84

72

55

170

360

358

341

322

0

0

0

0

0

0

3.

Реєстрація підприємницької
діяльності безробітними, осіб

Сплата внесків за реєстрацію
підприємницької діяльності
4. для безробітних, грн. ( з
06.11.2014 реєстрація
здійснюється безкоштовно)

1598 3332

Участь підприємців у
Програмі GIZ підвищення
кваліфікації управлінських
кадрів для сфери
5. підприємництва, яка є
складовою всесвітньої
Програми «Fit for partnership
with Germany» , SABIT, ЛСА
,осіб

1

1

2

3

Розробка економічного
обґрунтування та бізнес6.
проектів підприємців –
початківців, од.

4

5

4

4

710

598

647

Методична та консультативна
допомога по реєстрації,
припиненню підприємницької
діяльності, по визначенню та
7. зміні КВЕДів, по визначенню 2416
системи оподаткування, по
сплаті податків, по легалізації
найманої праці , по
ліцензуванню та інше, од.

Кандидати на стажування
відсутні, бо змінено
умови фінансування
програм, а серед
зацікавлених осіб
відсутнє вільне володіння
іноземними мовами

3

2

1

3

1178 1241 1411 1157
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Для спрощення процедури отримання підприємцями та громадянами документів
дозвільного і реєстраційного характеру постійно працює Центр надання адміністративних
послуг м. Олександрії (далі – ЦНАП):
Згідно рішення Олександрійської міської ради від 28.03.2016 № 32 «Про реалізацію
законів України щодо передачі повноважень у сферах державної реєстрації та надання
адміністративних послуг» та з метою набуття повноважень у сферах державної реєстрації,
міською радою набуто повноваження щодо реєстрації бізнесу, нерухомості, місця
проживання та зняття з реєстрації місця проживання.
З 19 червня 2017 року Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії впровадив в
роботу електронну програму надання адміністративних послуг «Отримувач послуг ЦНАП»,
яка дає можливість опрацьовувати електронні звернення та підключатися каналом передачі
даних API (спосіб взаємодії комп’ютерних програм або баз даних) до будь – якої програми,
по електронному документообігу.
Суб’єкти звернень можуть отримати витяги з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб –підприємців, Державного кадастрового реєстру та Державного реєстру
речових прав та їх обтяжень в електронному виді.
З 17 листопада 2017 року проводиться прийом документів на отримання ID- карток та
закордонних паспортів через Єдиний державний демографічний реєстр.
З березня 2018 року введено в роботу сайт ЦНАПу міста Олександрії cnap.olexrada.gov.ua,
де розміщено інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг.
В приміщенні Центру на стендах розміщено актуальну інформацію щодо переліку
документів, які необхідно подати до заяви на отримання адміністративних послуг; в місцевих
ЗМІ періодично поширюється інформація роз’яснювального характеру.
З 01 листопада 2018 року почав працювати Реєстр громади міста Олександрії.
Перелік адміністративних послуг, які надаються в ЦНАПі на кінець 2020 року, налічує
276 одиниць.
Результати роботи ЦНАП м. Олександрії:
Найменування
показників
Кількість
звернень, од.
Надано
адмінпослуг, од.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9 міс.
2020

2192 11724

10288

14400

19020

26145

26695

36605

26180

2309 12293

10491

15150

18860

25900

36000

34154

26442

Регуляторна політика
Головною метою у сфері регуляторної політики було забезпечення прозорості,
ефективності та доцільності при прийнятті регуляторних актів, спрямованих на позитивний
розвиток господарських відносин малого і середнього бізнесу, промислових і комунальних
підприємств. Інформація розділу «Регуляторна політика» на офіційному сайті
Олександрійської міської ради постійно оновлюється та доповнюється. Забезпечується
дотримання принципів державної регуляторної політики під час планування, підготовки
проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких
актів на підприємницьке середовище.
При проведенні регуляторної політики застосовувався єдиний підхід щодо способів
підготовки, оприлюднення та прийняття регуляторних актів. Всі регуляторні акти були
включені до планів прийняття регуляторних актів, проходили процедуру оприлюднення
разом з аналізом регуляторного впливу у газеті «Вільне Слово» та на веб - сайті міської ради,
потім – процедуру прийняття з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень, після чого
затверджений регуляторний акт оприлюднювався в газеті «Вільне Слово» та на веб - сайті
міської ради. Кількість прийнятих регуляторних актів: 2016 рік - 9, 2017 рік -11, 2018 рік -8,
2019 рік -5, 2020 рік – 5.
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3.2. SWOT – аналіз підприємницького середовища
Сильні сторони
1. Спрощена система управління, швидке
прийняття рішення, мобільність.
2. Підвищення якості праці за рахунок
мотивації персоналу.
3. Досвід ведення бізнесу.
4. Поява на ринку праці більшої кількості
кваліфікованих кадрів.

Слабкі сторони
1. Брак обігових коштів.
2. Складність росту та переходу з малого в
середній , з середнього у великий бізнес.
3. Відсутність можливості чіткої побудови
стратегії
малого
підприємства
на
довгострокову перспективу.
4. Жорстка конкуренція, особливо з боку
великого бізнесу.
5. Наявність фінансових ризиків при
започаткуванні та веденні підприємницької
діяльності.
6. Обмеженість обсягів ринків збуту.
7.
Відсутність
належної
юридичної
підтримки.

Можливості
1. Можливість отримання безвідсоткової
фінансової допомоги з міського або
обласного бюджетів на створення нових
робочих місць.
2.Можливість
отримання
пільгових
кредитів по державній програмі «Доступні
кредити 5-7-9%» для стартапів, мікро- та
малих підприємств.
3. Залучення
енергозберігаючих
та
екологічних технологій.
4. Пошук нових ринків збуту.
5. Розширення асортименту продукції та
удосконалення її якості.

Погрози
1. Збільшення податкового навантаження.
2. Вірогідність поглинання компанією з
більш вагомою долею ринку.
3. Зростання цін на сировину, матеріали,
енергію та збільшення інших статей витрат.
4. Зниження платоспроможного попиту.
5. Закриття ринків збуту продукції (послуг).
6. Збитковість новоствореного бізнесу.
7. Впровадження законодавчих обмежень
для ведення бізнесу (карантин, локдаун та
інше).
8. Відтік трудових ресурсів.

Найбільшими бар’єрами для розвитку малого і середнього бізнесу є:
тривалі державні карантинні заходи,пов’язані з протидією поширенню захворювання
на COVID-19;
організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу
від реєстрації до початку діяльності (оформлення договорів оренди ,отримання дозвільних
документів, ліцензій та інше);
збільшення податкового навантаження;
брак обігових коштів;
жорстка конкуренція, особливо з боку великого бізнесу;
перевищення пропозиції над попитом та відсутність ринків збуту продукції;
наявність фінансових ризиків та збитковість новоствореного бізнесу;
недостатність професійних знань та досвіду тих, хто займається малим і середнім
бізнесом;
територіальні диспропорції, тобто концентрації малих підприємств довкола
промислових центрів та відсутність їх відділень у селах.
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4. Головна мета та основні напрямки реалізації Програми
Реалізація державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва
та виконання завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать покращення
економічних показників господарської діяльності малого та середнього підприємництва,
збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджету
території та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектору економіки на
процес становлення громадянського суспільства.
Програмою передбачено проведення заходів за напрямками:
1) Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього
підприємництва. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької
діяльності.
2) Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
3) Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього
підприємництва.
4) Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів для підприємництва. Пріоритетна підтримка розвитку підприємництва.
ГОЛОВНА МЕТА: Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
Олександрійської територіальної громади; спрямування та координація дій на поліпшення
бізнес-клімату, на вихід бізнесу з тіні; використання вигідного географічного положення,
природно-ресурсного потенціалу із визначенням пріоритетних напрямів розвитку, діяльності
та виробництва, створення нових робочих місць, підтримка інвестиційної активності власних
товаровиробників.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:
1.Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для
впровадження інвестиційних бізнес-проектів, які реалізуються за пріоритетними
напрямками.
2. Сприяння розвитку сучасної інфраструктури, підтримки підприємництва та
забезпечення ефективної роботи МФПП.
3. Наповнення місцевого бюджету, зменшення рівня безробіття та створення нових
робочих місць.
4. Створення нових виробництв, наповнення місцевого ринку продукцією власних
виробників.
5. Залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.
6. Підвищення спортивного іміджу м. Олександрії та регіону, розвиток олімпійських
видів спорту, залучення населення до здорового способу життя, створення нових закладів
для занять спортом та організації дозвілля дітей, молоді та мешканців територіальної
громади.
7. Сприяння розвитку «зеленого туризму» та народних промислів, включення
населення нашого міста в активний процес покращення умов життя.
8. Забезпечення постійної співпраці між бізнесом, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади для створення більш ефективного
регуляторного середовища.
9. Сприяння досягненню необхідного рівня фінансово-кредитної підтримки сектору
малого бізнесу.
10. Залучення підприємців до участі у міжнародних та регіональних форумах,
семінарах, виставках, ярмарках. Поінформованість щодо програм перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва (стажування за кордоном).
11. Забезпечення інформаційної ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва.
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5. Основні розділи Програми за напрямками
5.1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього
підприємництва. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
Основна мета – подальша реалізація державної регуляторної політики з метою
забезпечення прозорості взаємодії між органами влади та суб’єктами підприємницької
діяльності, залучення підприємницької громадськості до участі у розробці проєктів
регуляторних актів, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів.
Основними завданнями є:
- забезпечення реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
- підвищення ефективності взаємодії між місцевими органами влади, контролюючими
органами та суб’єктами господарювання в межах діючого законодавства;
- створення необхідних умов для ефективної роботи Центру надання адміністративних
послуг відповідно до законодавства;
- підвищення рівня знань представників малого та середнього бізнесу щодо
можливості їх участі в реалізації державної регуляторної політики;
- вдосконалення системи інформування і підвищення кваліфікації службовців з питань
регуляторної політики;
- поширення соціального партнерства між органами влади та суб’єктами
господарювання.
Критерії досягнення:
- формування та вдосконалення нормативно-правової бази, якою регулюється
підприємницька діяльність;
- недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних
актів;
- підвищення рівня взаємодії представників бізнесу та органів влади, активізація
участі підприємницької спільноти у реалізації державної регуляторної політики;
- спрощення та максимальне скорочення термінів реєстрації, отримання дозволів
суб’єктами підприємництва, подальший розвиток оформлення дозвільних документів
шляхом електронного документообігу;
- зростання кількості працюючих у підприємництві, у тому числі за рахунок
легалізації трудових відносин та поширення практики укладання колективних договорів.
5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
Основна мета – мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел
фінансування для стимулювання подальшого розвитку малого підприємництва та для
створення нових робочих місць.
Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва буде здійснюватися за рахунок
обласного бюджету (згідно договору про співфінансування з РФПП) та місцевого бюджету
(через МФПП), банківського кредитування, Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, залучення міжнародної технічної допомоги
тощо.
Основні завдання:
- створення нових робочих місць;
- фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- розвиток інвестиційної політики;
- забезпечення інформування та взаємодії між суб’єктами малого бізнесу і
кредитними установами;
- стимулювання безробітних до започаткування підприємницької діяльності.
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Критерії досягнення:
- надання безвідсоткової фінансової допомоги з місцевого бюджету через МФПП та з
обласного бюджету через РФПП для реалізації бізнес-планів підприємців на зворотній або
безповоротній основі для створення нових робочих місць; надання коштів на часткове
відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими
суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів;
- створення нових робочих місць за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом виплати одноразової
допомоги по безробіттю з метою організації підприємницької діяльності та шляхом надання
дотацій роботодавцям для працевлаштування робітників;
- збільшення суми кредитів, наданих банками суб’єктам малого підприємництва.
5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього
підприємництва.
Основна мета – створення умов для подальшої ефективної ресурсної, інформаційної
та консультаційної підтримки підприємництва, в тому числі за рахунок розширення сфери дії
існуючої інфраструктури підтримки підприємництва.
Основні завдання:
- забезпечення матеріально-технічної підтримки суб’єктів підприємництва шляхом
передачі в оренду вільних приміщень виробничого та невиробничого призначення для
потреб підприємницької діяльності; встановлення пільгових розмірів орендної плати
підприємцям, що займаються виробничою діяльністю;
- створення координаційної ради з питань розвитку підприємництва для забезпечення
взаємодії бізнесу та влади; проведення круглих столів між органами місцевого
самоврядування, місцевими виконавчими органами, спілками і асоціаціями підприємців з
питань розвитку малого підприємництва;
- висвітлення через офіційний веб-сайт Олександрійської міської ради, засоби масової
інформації питань, що стосуються розвитку підприємництва.
Критерії досягнення:
- розповсюдження інформації з актуальних питань підприємницької діяльності, а
також періодичних видань та інформаційних матеріалів щодо сучасних технологій ведення
бізнесу;
- проведення конференцій, нарад, круглих столів із широкого кола питань розвитку
підприємництва;
- підготовка публікацій у засобах масової інформації, присвячених проблемам і
досягненням малого та середнього підприємництва;
- активізація діяльності органів влади та місцевого самоврядування з надання
ресурсної підтримки за рахунок більш широкого розповсюдження інформації про
проведення майнових і земельних аукціонів; наявність вільних приміщень комунальної
власності, що пропонуються в оренду , а також устаткування, що не використовується;
- ведення банку даних приміщень та обладнання (комунальної власності), що не
використовуються, надання інформації про них малим підприємствам та суб’єктам
підприємницької діяльності;
- сприяння проведенню виставок та ярмарок товарів та послуг, що виробляють та
надають суб’єкти малого та середнього бізнесу;
- сприяння обізнаності підприємців щодо можливості користування Національною
онлайн – платформою «Дія.Бізнес».
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5.4. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
кадрів для підприємництва. Пріоритетна підтримка розвитку підприємництва.
Основна мета – підвищення рівня кваліфікації кадрів для сфери підприємництва,
навчання незайнятого населення, підтримка малого та середнього підприємництва за
пріоритетними напрямками його розвитку.
Основні завдання:
- організаційна підтримка щодо державної Програми GIZ підвищення кваліфікації
управлінських кадрів для сфери підприємництва, яка є складовою всесвітньої Програми «Fit
for partnership with Germany» та інших міжнародних програм;
- забезпечення професійної підготовки безробітних, вдосконалення професійної
орієнтації незайнятого населення щодо здійснення підприємницької діяльності;
- популяризація підприємницької діяльності шляхом залучення до конкурсів та
рейтингових програм;
- навчання школярів та студентів основам підприємницької діяльності.
Критерії досягнення:
- підготовка менеджерів для малого та середнього бізнесу за рахунок реалізації
заходів державної Програми GIZ підвищення кваліфікації управлінських кадрів для сфери
підприємництва, яка є складовою всесвітньої Програми «Fit for partnership with Germany» та
інших міжнародних програм;
- проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, засідань консалтингового центру
для підприємців та безробітних ( з основ економіки, податкового законодавства, з питань
започаткування власного бізнесу та з різних питань провадження підприємницької
діяльності);
- залучення до цільових курсів за програмою «Підприємець – початківець» та до
курсів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості;
- проведення конкурсу «Підприємець року» (у рамках загальноміського конкурсу
«Олександрієць року»);
- підвищення рівня знань студентів та учнів старшої школи з основ підприємницької
діяльності;
- підтримка власного товаровиробника: розвиток малих підприємств, які
виготовляють товари народного споживання, вирощують овочі, фрукти, квіти; пріоритети
фінансової підтримки будуть надаватись реалізації бізнес-проєктів виробничого
спрямування, впровадженню сучасних, енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;
- залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення:
виплата одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;
- розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму: розвиток і зміцнення
матеріальної бази туризму; організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку
туристичної галузі;
- сприяння розвитку народних промислів та ремісництва: відродження національних
традицій, створення нових робочих місць шляхом створення та підтримки існуючих
підприємств у сфері народних промислів та ремісництва;
- підвищення спортивного іміджу м. Олександрії та регіону, розвиток олімпійських
видів спорту, залучення населення до здорового способу життя, створення нових закладів
для занять спортом та організації дозвілля дітей, молоді та мешканців територіальної
громади.
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6. Очікувані результати від реалізації комплексу заходів Програми
Реалізація Програми сприятиме:
- створенню нових робочих місць;
- збільшенню внеску малого підприємництва в економіку міста – обсяг реалізації
товарів, робіт та послуг буде сягати біля 1,5 млрд. грн., що буде сприяти зміцненню
економічного потенціалу Олександрійської територіальної громади;
- розвитку внутрішнього ринку, пов’язаного з власним виробництвом, та створенню
нових робочих місць – 527 нових робочих місць на рік.
За розрахунками на кінець 2025 року планується, що буде діяти 554 малих та середніх
підприємств, тобто 63 од. на 10 тис. осіб населення.
Кількість працюючих на малих та середніх підприємствах буде складати 9514 осіб.
Очікується, що кількість фізичних осіб – підприємців на кінець 2025 року буде
складати 3946 осіб, надходження до міського бюджету від суб’єктів МСП будуть складати –
134,1 млн. грн. за 2025 рік.

7. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого
бюджету, залучених коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва у
Кіровоградській області, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого та середнього
підприємництва за рахунок місцевого бюджету, визначається рішеннями міської ради на
відповідний бюджетний рік та затверджується у річному кошторисі МФПП відповідно до
лімітної довідки фінансового управління міської ради.

8. Контроль за виконанням
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія міської ради з
питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, торгівлі і сфери послуг,
євроінтеграції та інвестицій. Координатором виконання заходів Програми є виконавчий
комітет Олександрійської міської ради. Організаційне супроводження, моніторинг,
порівняльний аналіз виконання Програми здійснює управління економіки міської ради та
МФПП.
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9. ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми розвитку малого та середнього
підприємництва Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
№
з/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

Джерела
фінансування,
Очікуваний
Заходи
Виконавці
вартість,
результат
тис. грн
2
3
4
5
6
7
Розділ 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва.
Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Забезпечити роботу
Щоміся Управління
Забезпечення
ця 2021- економіки
умов для участі місцевих рад
Зміцнення
підприємців
2025
міської ради
громадян у
гарантій
формуванні і
реалізації
Продовжити практику
З 9-00
реалізації
громадянами
роботи гарячої
до 11-00
Бюджетні
державної
конституційтелефонної лінії для
у робочі
асигнування на
політики у сфері підприємців, як системи
ного права на
МФПП
дні
утримання
розвитку малого зворотного зв’язку між
участь в
2021виконавців
підприємництва місцевою владою та
управлінні
2025
представниками бізнесу
Розробка та
затвердження планів з
підготовки проектів
регуляторних актів,
внесення до них змін та
доповнень.
Забезпечення
Створення
Оприлюднення
реалізації
прозорих умов
затверджених планів та
державної
функціонузмін до них у порядку,
регуляторної
вання органів
визначеному чинним
політики, її
Управління
влади,
законодавством.
прозорість та
Щороку економіки
поліпшення
Розробка, оприлюднення
ефективність
до 15
міської ради
бізнес-клімату,
та обговорення проєктів
грудня
врахування
регуляторних актів.
2021Розробники
громадської
Оновлення розділу
2025
регуляторних
думки,
«Регуляторна політика»
актів
недопущення
на веб-сайті міської ради
прийняття
недоцільних
Публічність та
регуляторних
безпосередній
актів
вплив
громадськості
під час
прийняття
регуляторних
актів
Пріоритетні
завдання

Термін
виконання
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Забезпечити
функціонування та
матеріально-технічне
облаштування Центру
надання
адміністративних послуг
м. Олександрії
2021відповідно до законів
2025
України «Про
адміністративні
послуги» та «Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності»

1.4.

Створення
належних умов
для отримання
суб’єктами
звернення
адміністративних
послуг та
дозвільнопогоджувальних
документів

Вдосконалення
процесу надання
адміністративнодозвільних процедур,
спрямованого на
максимальне
зменшення
фінансових і часових
витрат підприємців
Забезпечення
дотримання правових
та організаційних
засад отримання
суб'єктами
підприємницької
діяльності
адміністративних
послуг

Забезпечити ведення
адміністраторами
реєстрів
адміністративних
послуг. Здійснювати
моніторинг роботи
Центру надання
адміністративних
послуг м. Олександрії
та суб’єктів надання
адміністративних
послуг

20212025

20212025

Управління
дозвільнопогоджувальних
процедур та
адміністратив
них послуг
міської ради

Управління
дозвільнопогоджувальних
процедур та
адміністратив
них послуг
міської ради

Управління
дозвільнопогоджувальних
процедур та
адміністративн
их послуг
міської ради

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

Зменшення часових
і грошових витрат у
процесі отримання
дозволів та
адміністративних
послуг

Забезпечення
вільного доступу
суб’єктів
звернень до
інформації щодо
організації
процедури
отримання певної
адміністративної
послуги.
Розміщення
Бюджетні
актуальної та повної
асигнування на
інформації про
утримання
адміністративні
виконавців
послуги у місцях
прийому суб’єктів
звернень, на
офіційних вебсайтах та
поширення
зазначеної
інформації у
місцевих засобах
масової інформації

Бюджетні
асигнування на
утримання
виконавців

Ведення реєстрів
адміністративних
послуг. Контроль
за роботою
суб’єктів надання
адміністративних
послуг з метою
дотримання ними
термінів розгляду
звернень та
удосконалення їх
роботи.
Проведення
анкетування щодо
якості надання
адміністративних
послуг
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2.1.

Формування
банку даних
інвестиційних
проектів та
пропозицій

2.2.

Підвищення
ефективності
взаємодії бізнесу
і громади для
посилення
інвестиційної
привабливості
території

Розділ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Продовжити оновлення
інформації про
інвестиційні проєкти і
пропозиції для
подальшого
опрацювання та
Щоквар Управління
розповсюдження серед талу
економіки
ділових кіл іноземних
2021міської ради,
країн, розміщення їх у
2025
МФПП
мережі Інтернет, на
міжнародних,
загальнодержавних та
регіональних заходах
Виявляти потреби
громади в послугах
бізнесу з метою
2021визначення пріоритетів
2025
його розвитку. Участь в
організації презентацій
проектів підприємців

Проведення «круглих
столів» з питань
2021мікрокредитування для
2025
представників малого та
середнього бізнесу

2.3.

Стимулюван
ня розвитку
підприємниць
кої діяльності
шляхом
надання
фінансовокредитної
підтримки
суб’єктам
підприємни
цтва

Управління
економіки
міської ради,
МФПП

Фінансовоінвестиційна та
презентаційна
підтримка
пріоритетних
напрямків розвитку
малого бізнесу

Фінансовокредитні
установи міста

Забезпечення
розвитку малих
підприємств,
придбання
обладнання,
запровадження
нових технологій
тощо

Сприяння збільшенню
обсягів надання
кредитів, у т. ч. за
рахунок державної
програми «Доступні
кредити 5-7-9%» для
стартапів, мікро- та
малих підприємств

20212025

Сприяння
створенню
позитивного іміджу,
пошук потенційних
інвесторів

Фінансовокредитні
установи міста
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Надання безвідсоткової
фінансової допомоги з
місцевого бюджету
через МФПП для
реалізації бізнес-планів
підприємців на
зворотній та
безповоротній основі та
коштів на часткове
2021відшкодування з
2025
місцевого бюджету
відсоткових ставок за
кредитами, залученими
суб’єктами малого та
середнього
підприємництва для
реалізації інвестиційних
проєктів

Залучення коштів
Регіонального фонду
підтримки
2021підприємництва (РФПП) 2025
на реалізацію бізнеспланів підприємців міста

Проведення
моніторингу
ефективності
використання
суб’єктами
підприємництва
отриманих бюджетних
коштів

20212025

Створення нових робочих місць за рахунок
надання одноразової
2021виплати допомоги по
2025
безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

2.4.

Забезпечення
поінформовано
сті про форми
фінансової
підтримки
фінансовими
структурами

Розміщення в доступних
інформаційних джерелах
інформації про форми
фінансової підтримки
2021малого та середнього
2025
бізнесу, кредитні
організації та умови
надання кредиту

Загальний
обсяг
фінансової
допомоги,
тис. грн:
2021 – 800,0
2022 – 800,0
2023 – 800,0
2024 – 800,0
2025 – 800,0
з них:
Фінансова
допомога з
міського
МФПП, РФПП бюджету
через МФПП:
2021 – 500,0
2022 – 500,0
2023 – 500,0
2024 – 500,0
2025 – 500,0
Фінансова
допомога
через РФПП:
2021 – 300,0
2022 – 300,0
2023 – 300,0
2024 – 300,0
2025 – 300,0

Створення нових
робочих місць,
збільшення обсягів
виробництва,
надходжень до
бюджетів всіх
рівнів, вирішення
соціальних
проблем,
подолання
безробіття

МФПП

Контроль та
ефективне
використання
бюджетних коштів

Кошти Фонду
Збільшення
загальноОлександрійкількості
обов’язкового
ський
підприємців,
державного
міськрайонний
надходження до
соціального
центр
бюджету,
страхування
зайнятості
створення нових
на випадок
робочих місць
безробіття

МФПП

Розширення
доступу суб’єктів
малого підприємництва до
кредитних ресурсів
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2.5.

3.1.

3.2.

Надання
інформаційнометодичної допомоги
Сприяння
підприємцям щодо
залученню коштів
можливостей
міжнародних
Залучення
залучення коштів
фондів і програм
інвестицій в
інвесторів, у тому
технічної
Управління
економіку міста,
числі іноземних.
допомоги для
2021економіки
розширення ринків
Надання суб’єктам
розвитку суб’єктів
2025
міської ради,
збуту, розвиток
підприємництва
малого та
МФПП
діючої
методичної допомоги
середнього
інфраструктури
з розробки
підприємни
бізнесу
інвестиційних
цтва
проектів, підтримки у
реалізації проектів
міжнародної
технічної допомоги.
Розділ 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва
Ведення бази даних про
Забезпечення
Управління
наявність вільних виробЗабезпечення
ресурсної
приватизації,
ничих та невиробничих 2021доступу
підтримки
оренди майна
приміщень, що пропону- 2025
підприємців до
суб’єктів малого
та землі
ються для викупу або
інформації
підприємництва
міської ради
передачі в оренду
Інформаційна
підтримка малого
бізнесу:
Надавати методичноУправління
консультаційну
з питань
ДержгеоСприяння доступу
допомогу суб’єктам
2021земельного
кадастру в
до інформації про
господарювання з
2025
законодавства
Олександрійсь
земельні відносини
питань
кому районі
землекористування
Інформування
Надавати консультації та
підприємців про
методичні роз’яснення
Управління
наявність та
суб’єктам
приватизації,
з питань
2021можливість
підприємницької
оренди майна
власності
2025
ефективного
діяльності щодо оренди
та землі
використання
та продажу майна
міської ради
комунального
комунальної власності
майна
Надання методичної
допомоги та
інформування
Державні
підприємців з питань
реєстратори,
державної
з питань
МФПП,
реєстрації,припинення,
законодавства
управління
Проведення
визначення та зміни
про
економіки
роз’яснювальної
КВЕДів, з питань
2021підприємницьку
міської ради,
роботи з питань
оподаткування,сплати
2025
діяльність та
ОУГУДПС у
регулювання
податків, ліцензування,
податкового
Кіровоградпідприємництва
обов’язкової легалізації
законодавства
ській області,
найманої праці,
адміністратори
гендерної політики,
ЦНАП
регуляторної політики,
ціноутворення,
дозвільної системи
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3.3.

3.4.

3.5.

Надання безоплатних
консультацій
підприємцям у
консалтинговому центрі
з різних питань ведення
підприємницької
діяльності, легалізації
найманої праці,
оподаткування,
ліцензування, гендерної
політики та змін у
податковому
законодавстві
Забезпечити надання
з питань
підприємцям
пенсійного
методичних
законодавства в рекомендацій та
діяльності малого роз’яснень з питань
підприємництва пенсійного
законодавства
Забезпечити проведення
інформаційноконсультативних нарад з
з питань
питань ліцензування,
розвитку галузей
роботи згідно з
охорони здоров’я
стандартами якості
та освіти
діагностики, лікування,
освітніх програм та
навчання
Забезпечити надання
консультацій суб’єктам
малого підприємництва
у галузі метрологічного
забезпечення та
з питань якості
акредитації виробничих
лабораторій, при
проведені експертизи
технічних умов на
продукцію
Забезпечити
Інформаційна
інформування суб’єктів
підтримка малого
малого підприємництва
бізнесу у сфері
про можливості
інвестиційної
залучення міжнародної
діяльності
технічної допомоги
Популяризація
Конкурс «Підприємець
позитивних
року» з урочистим
прикладів
нагородженням у рамках
успішних
конкурсу
підприємців з
«Олександрієць року»
метою
Організація проведення
підвищення
Дня підприємця
іміджу бізнесу
Створення
Забезпечення
координаційної ради з
взаємодії бізнесу
питань розвитку
та влади
підприємництва

20212025

20212025

20212025

МФПП,
Олександрійсь
кий міськрайонний
центр
зайнятості

Проведення
роз’яснювальної
роботи з питань
ведення
підприємницької
діяльності

Управління
Пенсійного
фонду України
в м.
Олександрії та
Олександрійському районі
Управління
охорони
здоров’я
міської ради

Інформування
суб’єктів малого
підприємництва
про пенсійне
законодавство в
діяльності малого
підприємництва

Управління
освіти, молоді
та спорту
міської ради

Інформування
суб’єктів малого
підприємництва
щодо вимог
ліцензування,
стандартів якості в
галузі охорони
здоров’я

20212025

ДП
«Кіровоградстандартметрологія»

Підвищення рівня
поінформованості з
питань
стандартизації,
метрології та
сертифікації

20212025

Управління
економіки
міської ради,
МФПП

Сприяння розвитку
інвестиційної
діяльності

Управління
економіки
Щороку
міської ради,
2021МФПП, ради
2025
підприємців
міста

Підвищення
престижу малого
підприємництва та
сприяння його
розвитку

20212025

Виконавчі
органи міської
ради

Сприяння розвитку
бізнесу та
вирішення
проблемних питань
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3.6.

3.7.

3.8.

Залучення
суб’єктів бізнесу
до виставкової
діяльності, інших
заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції

Залучати до участі у
регіональних,
міжрегіональних та
міжнародних виставкахярмарках та інших
заходах кращі
підприємства малого та
середнього бізнесу
Забезпечити рівний
Забезпечення
доступ суб’єктів малого
рівного доступу
підприємництва до
підприємств
участі у закупівлі
малого бізнесу до
товарів, робіт і послуг за
бюджетних
кошти державного і
коштів
місцевих бюджетів
Сприяння обізнаності
Інформаційнопідприємців щодо
рекламна
можливості
підтримка
користування
бізнесу щодо
Національною онлайн –
використання
платформою
Національної
«Дія.Бізнес»,
онлайн –
забезпечення
платформи
розміщення інформації
«Дія.Бізнес»
та рекламних постерів

20212025

Управління
економіки
міської ради,
МФПП

Розвиток
економічних
зв’язків
підприємців
діяльності

20212025

Бюджетні
установи
міста,
виконавчі
органи міської
ради

Створення умов
добросовісної
конкуренції,
забезпечення
обсягом робіт
підприємців

20212025

Виконавчі
органи міської
ради, МФПП,
ЦНАП,
ОУГУДПС у
Кіровоградській області

Сприяння розвитку
бізнесу регіону

Розділ 4.
Удосконалення системи підготовки, перепідготовки, і підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва.
Пріоритетна підтримка розвитку підприємництва.
Забезпечити участь
підприємців у тренінгах,
Здійснення
вебінарах, семінарах,
Підвищення
професійної
форумах, направляти
рівня кваліфікації
підготовки,
спеціалістів до вищих
Щоквар
керівників
перепідготовки та навчальних закладів для
талу
підприємницьких
4.1. підвищення
здобуття другої
МФПП
2021структур та
кваліфікації
економічної освіти,
2025
суб’єктів підсуб’єктів
сприяти участі
приємницької
підприємницької бажаючих у
діяльності
діяльності
проходженні стажування
за кордоном ( Програма
GIZ та інші)
Надання
Надавати консультації
суб’єктам
при розробці бізнесСпрощення
підприємницької проектів для отримання
Щоміся
процесу отримання
діяльності
фінансової допомоги
4.2.
ця 2021МФПП
фінансової
консультаційної
через МФПП та
2025
допомоги з
допомоги з
Регіональний фонд
місцевих бюджетів
розробки бізнес- підтримки
планів
підприємництва
Забезпечити професійну
Кошти Фонду
підготовку,
Підвищення
загальнообов’я
перепідготовку та
ОлександрійПідвищення
конкурентної
зкового
підвищення кваліфікації Щоміся ський
конкурентної
спроможності
державного
4.3.
безробітних за
ця 2021- міськрайонний
спроможності
безробітних на
соціального
професіями, які дають
2025
центр
безробітних на
регіональних
страхування
змогу займатись
зайнятості
ринку праці
ринках праці
на випадок
підприємницькою
безробіття
діяльністю
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Забезпечити
функціонування
цільових курсів за
програмою
«ПідприємецьЗдійснення
початківець».
професійної
Проводити для
орієнтації
безробітних громадян
незайнятого
семінари з питань
населення на
організації
4.4.
самозайнятість,
підприємницької
організація
діяльності «Генеруй
навчання основам бізнес-ідею та розпочни
підприємницької свій бізнес».
діяльності
Висвітлення в ЗМІ
інформації щодо
можливостей
започаткування власної
справи та успішного
досвіду підприємців
Сприяти громадянам, які
потребують соціального
захисту і не здатні на
рівних умовах
Залучення до
конкурувати на ринку
підприємницької
праці (одинокі матері,
діяльності слабо
4.5.
молодь, діти-сироти,
захищених верств
особи звільнені із
населення
строкової служби), в
організації власної
справи, шляхом виплати
одноразової допомоги
по безробіттю
Забезпечити участь
Розвиток
малих підприємств, які
підприємницької
4.6.
працюють у галузі
діяльності
туризму, в туристичних
у сфері туризму
виставках
Сприяння
Сприяти створенню та
розвитку
підтримці існуючих
4.7. народних
підприємств у сфері
промислів та
народних промислів
ремісництва
4.8. Сприяння
Створення нових
розвитку
закладів для занять
олімпійських
спортом та організації
видів спорту,
дозвілля дітей, молоді та
масового спорту мешканців
територіальної громади;
розвиток олімпійських
видів спорту, залучення
населення до здорового
способу життя

Олександрійський
Щоміся
міськрайонний
ця 2021центр
2025
зайнятості,
МФПП

20212025

Олександрійський міськрайонний
центр
зайнятості,
МФПП

20212025

Управління
культури і
туризму
міської ради

20212025

МФПП

20212025

МФПП,
Управління
культури і
туризму
міської ради

Кошти Фонду
загальноВпровадження
обов’язкового нових методів
державного
професійної
соціального
орієнтації
страхування
незайнятого
на випадок
населення
безробіття

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
на випадок
безробіття

__________________________________________________

Впровадження
нових методів
професійної
орієнтації
незайнятого
населення

Просування
міського
туристичного
продукту
Відродження
національних
традицій,
створення нових
робочих місць
Підвищення
спортивного
іміджу м.
Олександрії,
створення нових
робочих місць

