
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Програми підтримки малого підприємництва 

в місті Х У С Т на 2011 – 2012 роки (далі – Програма) 

 

1. Загальна характеристика міста 

Площа території – 0,07 тис.км
2
.  

Кількість населення – 31,6 тис. чол.  

Специфіка – легка промисловість, розвиток туризму, рекреації, деревоо-

бробної промисловості, торгівлі. 

Рівень безробіття (відсотки) – 1,36 ( за станом на 01.10.2010 р.) 

 

2. Розробник Програми 

 

 

Співрозробники: 

Управління економіки міськвикон-

кому 

 

Відповідні управління і відділи 

міськвиконкому, міжрайонний центр 

зайнятості, громадські формування 

підприємців міста. 

3. Перелік пріоритетних завдань 

Програми 

Створення додаткових робочих 

місць, підтримка фермерських гос-

подарств, створення для них сервіс-

ної інфраструктури; підняття якості 

торгівлі та сфери послуг; 

організація туристично-рекреаційної 

діяльності, розвиток ринкової ін-

фраструктури 

 

4. Очікувані результати від реаліза-

ції Програми в динаміці змін ці-

льових показників 
 

Вихідні дані на поча-

ток дії Програми 

Очікувані 

результати 

 1. Кількість малих підприємств, 

одиниць  

308 316 

 2. Кількість малих підприємств 

на 10 тис. осіб наявного населен-

ня, одиниць  

97 100 

 3. Чисельність працюючих на ма-

лих підприємствах (осіб) 

1798 1810 

 4. Кількість підприємців-

фізичних осіб
*
 

3443 3825 

 5. Кількість фермерських госпо-

дарств (одиниць) 

кількість фермерських угідь (га) 

8 

 

41,69 

9 

 

43,0 

 6. Питома вага малих підпри-

ємств у загальнообласному обсязі 

реалізованої продукції, робіт, по-

 

43,9 

 

45,0 
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слуг 

 7. Надходження до всіх рівнів 

бюджетів (тис. грн) * 

 

8277,5 

 

9890,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількість об’єктів інфраструк-

тури підтримки малого підприє-

мництва (одиниць): 

бізнес-центри; 

бізнес-інкубатори; 

технопарки; 

фінансово-кредитні установи 

(кредитні спілки); 

фонди підтримки підприємницт-

ва 

інвестиційні фонди і компанії 

(включаючи філії) 

інноваційні фонди і компанії 

(включаючи філії) 

лізингові центри (включаючи фі-

лії) 

біржі (включаючи філії) 

 

 

 

- 

- 

- 

 

5 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

6 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 страхові організації (філії) 12 16 

 аудиторські фірми 1 1 

5. Залучення суб’єктів малого підп-

риємництва до виконання ро-

біт/послуг за державні кошти 

кількість (одиниць)/обсяги 

(млн.грн.) 

 

 

 

 

2,054/3 

 

 

 

 

2,5/4 

6. Кількість підприємців, які прой-

дуть підготовку, перепідготовку 

та підвищення кваліфікації (осіб) 

 

18 

 

35 

7. Терміни і етапи реалізації Про-

грами 
2011 – 2012 роки 

8. Перелік цільових проектів і підп-

рограм  

Запровадження інноваційних проек-

тів, підвищення технологічного рів-

ня підприємств. 

Організація нових виробництв, роз-

ширення діючих із залученням віт-

чизняних та іноземних інвестицій 

9. Обсяги коштів, необхідних для 

фінансування заходів з міського 

бюджету (всього): 

головний розпорядник – виконав-

чий комітет Хустської міської ра-

ди  
 

 

 

2011 рік – 5,0 тис. грн; 

2012 рік – 15,5 тис. грн. 

 

10. Основні джерела фінансування Кошти міського бюджету, власні ко-
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заходів Програми шти підприємців, іноземні інвести-

ції, інші внески, не заборонені зако-

нодавством  

11. Система організації контролю за 

виконанням Програми 

Щоквартальне інформування про хід 

виконання Програми облдержадмі-

ністрацію, обласну раду та коорди-

наційну раду міської ради з питань 

розвитку підприємництва 

*- за даними податкової адміністрації  



  

   Додаток №1 

до рішення ІІ (позачергової) сесії 

 Хустської міської ради VІ скликання                                                                                                                                                                                                                                                  

             від 30.12. 2010 року №46 

 

 

 

ПРОГРАМА  

підтримки малого підприємництва в місті Х У С Т на 2011 – 2012 роки 

 

Стан і аналіз проблем малого підприємництва в місті. 

Головна мета Програми і очікувані результати 
 

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки 

з розвиненим приватним сектором, його важливою складовою – підприємни-

цтвом, є стратегічним курсом економічної політики в містті. Важливою пере-

думовою здійснення радикальних ринкових перетворень, реалізації стратегії 

економічного зростання в місті є розвиток та підтримка малого підприємниц-

тва. 

Малий бізнес є важливим ринкоутворюючим чинником економіки, що 

стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на струк-

туру економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продук-

ту, розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується раціональ-

ними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та  

розширення соціальної бази реформ. 

У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні 

свої особливості, переваги й недоліки. 

Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структур-

ного елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про йо-

го кількісні параметри.  

Всього суб”єктів господарювання, включених до ЄДРПОУ по місту 

Хуст станом на 01.01.2010 р. нараховується 737 із них зі статусом юридичної 

особи- 671 та 3278 чоловік (фізичних осіб). 

 До суб”єктів малого підприємництва за звітний 2009 рік за даними 

управління статистики відносяться 296 одиниць. Виробничою діяльністю та 

наданням послуг протягом 2009 року займалися 164 малі підприємства, або 

55,4 відсотка до їх загальної кількості. 132 підприємства протягом року не 

здійснювали діяльність (недіючі).   

 На 10 тис. осіб наявного населення припадає 94 одиниці зареєстрова-

них та 53 працюючих підприємств. В порівнянні з 2008 роком кількість заре-

єстрованих підприємств зросла на 10,4 %. Середньорічна зайнятість працю-

ючих на малих підприємствах становила 1732 особи., або на 1,5% менше 

2008 року. Питома вага зайнятих у малому бізнесі становила 47,2% від усіх 

працюючих в економіці міста. 
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Малі підприємства працюють майже у всіх сферах економіки. За сфе-

рами діяльності  найбільша частка, а це біля 46,0 % підприємств зосереджена 

у сфері торгівлі, посередництва та наданні послуг  та у промисловості.  

На початок дії програми в місті зареєстровано 8 фермерських госпо-

дарств та 5 фінансово- кредитних установ (кредитних спілок). 

За 2009 рік малими підприємствами реалізовано промислової продукції 

та надано послуг на суму 142399,4 тис. грн., що становить 43,9 % до загаль-

ного обсягу по місту. 

У 2009 році фонд оплати праці в малому бізнесі склав 43,0% від загаль-

ного фонду оплати праці по всіх підприємствах міста, або 18946,3 тис. грн. 

Середньорічна заробітна плата становила 911,58 грн., або зросла на 11,4 % до 

попереднього року. За сферами діяльності найбільша заробітна плата в будів-

ництві у фінансовій сфері та транспорті. Для порівняння середня заробітна 

плата одного штатного працівника у сферах економіки міста за відповідний 

період становила 1393,52 грн. 

За даними бухгалтерської звітності фінансовий результат господарю-

вання суб”єктів малого бізнесу у звітному році був негативним - збитки ста-

новили 2708,0 тис. грн. В порівнянні з 2008 роком збільшилася також дебі-

торська та кредиторська заборгованості малих підприємств, відповідно на 6,0 

та 17,4 відсотки. 

В поточному 2010 році активно реєструються нові малі підприємства. 

Уже за 11 місяців поточного року зареєстровано 16 підприємств та 246 (фізи-

чних осіб). Таким чином на початок дії програми за попередніми даними очі-

кується збільшення кількості зареєстрованих малих підприємств та кількості 

фізичних осіб. 

  Самостійне господарювання суб”єктів малого бізнесу активно впливає 

на формування  конкурентного середовища у всіх сферах економіки. 

Мале підприємництво має найбільший потенціал зростання інвестицій, 

забезпечує наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів, в тому числі і 

міського бюджету, суттєво впливає на громадсько - політичне життя міста, 

здійснює благодійницьку діяльність.   

Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, 

що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові ро-

бочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується ни-

нішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому місті зокрема. 

Протягом 2009 – 2010 років робота міської ради щодо розвитку мало-

го та середнього бізнесу в місті здійснювалася відповідно до вимог Законів 

України „Про державну підтримку малого підприємництва”, „Про державну  

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, „Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності”. 

Реалізація поставлених завдань проводилася шляхом послідовного 

здійснення активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, 

поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних оди-

ниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування, 

природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного 
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механізму зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприєм-

цями та їх громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, 

зокрема: 

 удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку та 

підтримки малого підприємництва; 

 створення відповідних умов для розвитку підприємницьких 

структур, що функціонують у сфері виробництва і надання пос-

луг, особливо в пріоритетних напрямках розвитку економіки мі-

ста; 

 створення механізмів фінансової, інформаційно-консультативної 

та майнової підтримки малих підприємницьких структур; 

 формування розвинутої інфраструктури підтримки малого підп-

риємництва на обласному та місцевих рівнях. 

Виходячи з того, що розвиток малого бізнесу визначено одним з пріо-

ритетів економічної політики в державі, питанню про подальшу лібералізацію 

підприємницької діяльності приділяється значна увага. 

З метою лібералізації підприємницької діяльності спрощено процеду-

ри започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвіль-

ного характеру. 

Зокрема, в нашому місті обласного підпорядкування діє відповідно 

до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” 

єдиний реєстраційний офіс. Процедури державної реєстрації суб'єктів гос-

подарювання перестали бути бар'єром при започаткуванні бізнесу в місті. 

Подальше удосконалення діяльності дозвільного центру, покращення 

якості його послуг та зменшення часу, який підприємці витрачають на отри-

мання різноманітних дозволів, залишається на сьогодні одним із найважли-

віших завдань міського виконавчого комітету.  

Питання діяльності дозвільних центрів, у тому числі забезпечення 

прийняття заяв, документів, що подаються до них, та видачі документів до-

звільного характеру суб’єктам господарювання дозвільними органами за 

принципом організаційної єдності в одному приміщенні, розглядалися як на 

обласному, так і місцевому рівні. 

Зазначені питання неодноразово обговорювалися на обласному рівні –  

на колегіях облдержадміністрації та головного управління економіки обл-

держадміністрації. На місцевому рівні питання про діяльність дозвільного 

центру розглядалися на засіданнях координаційних рад з питань розвитку пі-

дприємництва та на виконкомах міської ради. 

Протягом 2009 року до дозвільного центру міста надійшло 434                 

звернень суб’єктів господарювання, проти 274 за  2008 рік.  

У минулому році в місті спостерігалася позитивна тенденція щодо 

збільшення кількості звернень, консультацій та видачі дозвільних  документів 

безпосередньо через адміністратора центру.  

Одним із важливих завдань пошуку стратегії і тактики активізації зу-

силь щодо підтримки малого підприємництва на міському рівні є розроблення 

і впровадження дієвих конструктивних міських програм.  
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За даними міськвиконкому заходами міських програм передбачено ко-

шти у сумі 5,0 тис. грн. (на часткове відшкодування відсоткових ставок, залу-

чення підприємців у виставкових заходах, міжнародних та районних ярмарках, 

відзначення Дня підприємця, проведення Дня добросусідства, проведення се-

мінарів-тренінгів та утримання Агенцій регіонального розвитку).  

Позитивний резонанс отримало бізнес-середовище з прийняттям Ука-

зів Президента України від 12 травня 2005 року № 779/2005 „Про лібераліза-

цію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва”              

та від 01 червня 2005 року № 901/2005 „Про деякі заходи щодо забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики”. У відповідності до згаданих 

указів в місті закладено основи регіональної політики щодо створення умов 

для обмеження втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємницт-

ва.  

Забезпечено дотримання визначених процедур розроблення і затвер-

дження регуляторних актів, які проходять обов’язкове попереднє оприлюд-

нення. Всі проекти розпоряджень розміщуються на веб-сторінці міської ради 

в мережі Інтернет. 

У напрямі реалізації державної регуляторної політики проводиться 

робота щодо продовження регуляторної реформи на місцевому рівні, забез-

печення прозорості прийнятих управлінських рішень, поліпшення якості ана-

лізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів.  

Створено реєстр прийнятих регуляторних актів, який періодично оно-

влюється.  

З метою підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади в 

питаннях співпраці з бізнесом утворено міську координаційну раду з питань 

розвитку підприємництва, на яких розглядаються питання реалізації єдиної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, оподаткування, кре-

дитування підприємницьких структур, виконання заходів регіональних про-

грам розвитку підприємництва, рівень сплати податків до місцевих бюджетів, 

створення нових робочих місць, збільшення розміру та своєчасності виплати 

заробітної плати найманим працівникам до рівня середньої заробітної плати 

в економіці міста.  

З метою зниження роздрібних цін на продукти харчування, подолання 

правових, адміністративних та організаційних перешкод, що стримують роз-

виток підприємництва, подальшого послідовного впровадження дерегуляції 

підприємницької діяльності та прагненнями створити сприятливі умови роз-

витку підприємництва в місті підписано Меморандум узгодження дій між ке-

рівниками міськвиконкому, виробниками продовольчих товарів, підприємст-

вами торгівлі, головами асоціацій підприємців та галузевих рад. 

Значно поліпшилася ситуація у ринковій інфраструктурі підтримки 

підприємництва, завдяки якій бізнес-середовище може повноцінно діяти в 

ринкових умовах. Діяльності підприємницьких структур сприяє агентство ре-

гіонального розвитку в місті Хуст – „Хуст-Європа-Центр”. 

Діяльність цієї інституції спрямовано для надання послуг щодо вдос-

коналення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприє-
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мництва, консалтингового супроводження, фінансової та інформаційно – кон-

сультативної підтримки суб’єктам підприємництва.  

За рахунок державної підтримки в 2011 році прогнозується призупи-

нення спаду у розвитку малого підприємництва, зростання їх кількості та об-

сягу реалізації продукції, наданих послуг, а також поліпшення їх фінансового 

стану.  

Поряд з досягнутим є ряд проблем: 

 нестабільність та непередбачуваність змін законодавства у час-

тині оподаткування та господарської діяльності підприємниць-

ких структур; 

 недостатня активність громадськості щодо застосування на 

практиці права участі в регуляторній діяльності органів вико-

навчої влади; 

 відсутність необхідних кредитних ресурсів;   

 високий рівень монополізації окремих галузей економіки;  

 диференціація у розвитку малого підприємництва в межах міста   

 рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим 

від середнього по економіці міста;    

 низький рівень професійної підготовки підприємців; 

 недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу; 

 недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопа-

рки, бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підпри-

ємництва);  

 не сформованість кластерних систем. 

Отже, для подальшого розвитку малого підприємництва необхідно 

створити механізм ефективної взаємодії між державою та підприємницьким 

сектором. Його відсутність засвідчується тим, що мале підприємництво все 

ще не посіло того місця в соціально-економічному розвитку України, яке           

воно займає в країнах із розвинутою ринковою економікою. 

Для усунення цих негативних факторів і стимулювання подальшого 

розвитку малого бізнесу в місті основними напрямами подальшої роботи на-

далі залишаються:  

 сприяння формуванню і розвитку ефективного конкурентного 

середовища, удосконаленню регуляторних процедур реєстра-

ційного та дозвільного характеру; 

 розширення практики застосування часткового відшкодування з 

бюджету міста відсоткових ставок за банківськими кредитами, 

отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу для реалі-

зації інвестиційних проектів;  

 залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з 

перепідготовки та стажування управлінських кадрів для сфери 

підприємництва;  

 налагодження ефективної співпраці з агентствами розвитку те-

риторії та громадськими організаціями; 
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 сприяння формуванню мережі регіональних фондів підтримки 

підприємництва, центрів підтримки бізнесу, бізнес-інкубаторів, 

інших підтримуючих структур розвитку і розширення бізнесу, 

спрямованих для створення нових робочих місць;  

Результатом реалізації цих заходів має стати подальший розвиток під-

приємництва, підвищення фінансово-економічної ефективності функціону-

вання підприємницьких структур, зростання їх впливу на економіку, добробут 

громадян та якість життя. 

Головною метою Програми розвитку малого підприємництва на 2011–

2012 роки є збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для 

нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме малий сектор еко-

номіки в кількісному і якісному змісті до європейських та світових відміток, 

зробить його носієм ринкової економічної моделі на зразок високорозвине-

них країн. 

Реалізація цієї мети досягається шляхом послідовного здійснення             

активної регіональної політики щодо цього сектора економіки, поєднання          

інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з ви-

користанням особливостей і вигод їх географічного розташування, природно-

ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму 

зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх 

громадськими формуваннями, визначення пріоритетних напрямів, зокрема: 

 удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку та 

підтримки малого підприємництва; 

 створення відповідних умов для розвитку підприємницьких 

структур, що функціонують у сфері виробництва і надання пос-

луг, особливо в пріоритетних напрямах розвитку економіки об-

ласті; 

 створення механізмів фінансової, інформаційно-консультативної 

та майнової підтримки малих підприємницьких структур; 

 формування розвинутої інфраструктури підтримки малого підп-

риємництва на місцевому рівні і подальший її розвиток. 

Реалізація заходів Програми розвитку малого підприємництва в місті 

на 2011 – 2012 роки (додаються) має сприяти подальшому розвитку та підт-

римці підприємницької діяльності, прискоренню входження цього сектора 

економіки в цивілізовані ринкові відносини, міжнародний поділ праці, світові 

економічні і фінансові структури. 

 

 

1.Впорядкування нормативного регулювання  

підприємницької діяльності 

 

Одним із важливих завдань міського виконавчого комітету Хустської 

міської ради щодо реалізації основних напрямів державної підтримки малого 

підприємництва є усунення правових та адміністративних бар’єрів на шляху 
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розвитку малого бізнесу. Місцева рада під час розроблення проектів та при-

йняття власних регуляторних актів повинна дотримуватися норм Закону 

України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”.  

Через норми цього закону впроваджується ідеологія державної регуля-

торної політики. Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачува-

ної державної регуляторної політики є одним з основних завдань Програми. 

Реалізація такої політики спрямовано на перегляд регуляторних актів для ви-

значення їх доцільності та ефективності в нових економічних умовах, забез-

печення оприлюднення проектів зазначених актів, а також відстеження ре-

зультативності регуляторних актів.  

Реалізація державної регуляторної політики забезпечується шляхом:  

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх 

оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій;  

відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення 

відповідних звітів;  

удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави 

у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 

підприємницької діяльності;  

висвітлення у засобах масової інформації проблем, пов’язаних з реалі-

зацією державної регуляторної політики, забезпечення гласності у процесі 

підготовки проектів регуляторних актів шляхом залучення громадян, суб'єк-

тів малого підприємництва та їх об'єднань до розроблення та обговорення 

проектів регуляторних актів;  

удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, 

спрощення процедури державної реєстрації суб’єктів господарювання.  

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовано 

для забезпечення системності, послідовності та координації дій з розроблен-

ня та прийняття регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості 

під час їх опрацювання, досягнення оптимального державного регулювання 

діяльності суб'єктів малого підприємництва.  

Важливе в повному обсязі забезпечення виконання законів України від 

15 травня 2003 року № 755-ІV „Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців”, від 06 вересня 2005 року № 2806-ІV                

„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, від 05 квітня           

2007 року № 877-V „Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності”. 

Пріоритетними завданнями удосконалення правового забезпечення 

розвитку малого підприємництва в місті є:  

подальше впровадження регуляторної політики; 

підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань 

удосконалення законодавства і нормативно-правової бази підприємництва; 

удосконалення методів податкової політики щодо суб’єктів підприєм-

ництва; 
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забезпечення контролю за додержанням встановленого порядку дер-

жавної реєстрації суб’єктів підприємництва та видачі документів дозвільного 

характеру; 

зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність 

шляхом упорядкування кількості перевірок контролюючими органами. 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємниц-

тва є одним із важливих завдань Програми. Заходи цього розділу Програми 

спрямовуються на досягнення мети – створення в місті стабільної системи 

фінансово-кредитної підтримки, спрощення доступу малих підприємств до 

фінансово-кредитних ресурсів шляхом об’єднання фінансових можливостей 

усіх джерел підтримки малого підприємництва, залучення іноземних креди-

тів та інвестицій. Головні завдання – це подальше формування мережі інфра-

структури та впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на вироб-

ничу сферу. 

Реалізація заходів щодо фінансово-кредитної та інвестиційної підтри-

мки дасть можливість суб’єктам малого підприємництва отримати кредити 

через банки, кредитні спілки, залучати власні кошти, а також іноземні інвес-

тиції. 

 

3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше фор-

мування інфраструктури передбачає заходи щодо створення механізму рів-

них можливостей для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у викорис-

танні природних та рекреаційних ресурсів, розбудові прикордонної інфра-

структури, забезпеченні виробничими площами, земельними ділянками для 

розміщення виробництва, а також впровадження в місті передових технологій 

інтегрованої фінансово-майнової підтримки бізнесу (кластеризація, коопера-

ція малого й великого бізнесу). 

Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічної бази ту-

ристично-рекреаційного комплексу.  

 

Інформаційна підтримка передбачає заходи щодо створення систе-

ми забезпечення інформацією суб’єктів малого підприємництва з метою де-

регуляції їх діяльності та успішного ведення бізнесу, підвищення рівня захи-

щеності перед контролюючими органами. Інформованість суб’єктів малого 

підприємництва про проведення Днів міжнародних контактів та Днів добро-

сусідства з метою пошуку потенційних іноземних та вітчизняних інвестицій.  

Джерелом інформації щодо товаровиробників та продукції, що вироб-

ляється в місті суб’єктами підприємницької діяльності, є міські та обласні ви-

ставки-ярмарки. 

Питання про ринок праці, діяльність фондів, розвиток підприємництва 

передбачається висвітлювати через міські та обласні засоби масової інформа-

ції. 
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Кадрове забезпечення 

 

Однією із суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кіль-

кість кваліфікованих кадрів. У Програмі приділяється увага питанням про пі-

двищення їх кваліфікації, навчання незайнятого населення міста основам пі-

дприємницької діяльності, сприянню розвитку недержавних навчальних за-

кладів, а також удосконаленню роботи із впровадження спеціальних навча-

льних програм з метою системної підготовки кадрів для малого підприємни-

цтва. 

Передбачається здійснити ряд першочергових заходів щодо кадрового 

забезпечення малого підприємництва: 

 організація підготовки та перепідготовки кадрів місцевих орга-

нів управління та представників малого бізнесу для роботи в 

умовах ринкової економіки; 

 запровадження системи консультативних послуг для підприєм-

ців з питань законодавства і оподаткування, менеджменту та 

маркетингу, надання допомоги підприємцям із розроблення біз-

нес-планів; 

 розроблення спеціальних навчальних програм для залучення до 

підприємництва соціально незахищених категорій населення 

(інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військових, безро-

бітних); 

 залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з 

перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва 

за програмою „Українська ініціатива”.  

 

Розвиток ринкової інфраструктури 

 

Програмою передбачається: 

 подальший розвиток мережі регіональних громадських 

об’єднань підприємців, діяльність яких направлено на захист ін-

тересів малого бізнесу; 

 створення регіональних агенцій розвитку малого бізнесу та під-

тримка діяльності новостворених бізнес-центрів; 

 залучення найактивніших керівників громадських об’єднань пі-

дприємців у роботі круглих столів, нарад, колегій, робочих груп, 

конкурсних комісій з оцінки та відбору інвестиційних проектів 

суб’єктів малого і середнього бізнесу для отримання часткового 

відшкодування відсотків за кредитами за рахунок коштів місько-

го бюджету, координаційних рад; 

 висвітлення в засобах масової інформації роботи уже існуючих 

інституцій підтримки підприємництва (бізнес-центрів, агенцій 

тощо).   
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4. Цільові проекти та підпрограми 

 

Зазначені проекти та підпрограми сприяють організації нових вироб-

ництв, розширенню діючих із залученням іноземних інвестицій, спрямовані 

на вирішення екологічної проблеми, відповідають пріоритетам містаі та реа-

лізуються за участі суб’єктів підприємництва. 

 

5. Очікувані результати 

 

Реалізація заходів Програми передбачає: 

малих підприємств на 10 тис. осіб населення; 

збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах; 

збільшення кількості підприємців – фізичних осіб  

забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів від дія-

льності малого підприємництва; 

розширення ринкової інфраструктури; 

підвищення вкладу малого підприємництва в усі галузі народного гос-

подарства міста, виробничої та невиробничої інфраструктури, зимових видів 

спорту і відпочинку, інших напрямів. 

Ефективність реалізації Програми визначатиметься шляхом аналізу 

офіційних статистичних даних, а також анкетування, соціологічних дослі-

джень, використання даних громадських об’єднань підприємців. 

Виконання Програми передбачає поглиблення процесу реструктуриза-

ції економіки на користь недержавного сектору, формування середнього класу 

суспільства, сприятливого інституційного середовища для розвитку підприє-

мництва, утвердження конкурентоспроможного механізму економічного зро-

стання. Розроблені заходи Програми мають надати усім, хто бажає й              

вважає себе спроможним, можливість реально долучитися до лав підприєм-

ців. 

Основні напрями та окремі заходи Програми можуть коригуватися із 

врахуванням соціально-економічної ситуації в місті. 

Механізм реалізації заходів Програми вимагає: 

 постійного аналізу виконання Програми; 

 відповідальності виконавців, які беруть участь у реалізації захо-

дів Програми; 

 підготовки і внесення пропозицій щодо коригування Програми. 

Управління економіки міськвиконкому проводить щоквартальний ана-

ліз виконання заходів Програми і подає звіт в головне управління економіки 

облдержадміністрації. 
 

 

 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                                          В.ЕРФАН 
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 Додаток  

                                                                                                                                                                                          до Програми 

ЗАХОДИ  

щодо реалізації Програми підтримки малого підприємництва в місті Х У С Т на 2011 – 2012 роки 
 

№ 

з/п 

Пріоритетні за-

вдання  

Зміст заходу Термін  

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання  

Вартість 

(тис. 

грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1. 

 

Формування ціле-

спрямованої, послідов-

ної та передбачуваної 

державної регулятор-

ної політики 

Дотримання всіх вимог статей Закону  

України від 11 вересня 2003 року № 1160-

ІV „Про засади державної регуляторної по-

літики у сфері господарської діяльності” 

шляхом: 

планування діяльності з підготовки про-

ектів регуляторних актів, їх оприлюднення 

з метою одержання зауважень і пропози-

цій;  

відстеження результативності регулято-

рних актів та оприлюднення відповідних 

звітів;  

удосконалення законодавства з метою 

зменшення втручання держави у діяльність 

суб'єктів господарювання та усунення пе-

решкод для розвитку підприємницької дія-

льності;  

забезпечення гласності в процесі підго-

товки проектів регуляторних актів шляхом 

залучення громадян, суб’єктів малого підп-

риємництва та їх об’єднань  

 

 

Постійно 

 

Структурні під-

розділи міськви-

конкому 

 

Фінансу-

вання не 

потребує 
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1.1.  Проведення семінарів-практикумів, тема-

тичних зустрічей за участі фахівців рганів 

місцевого самоврядування та суб’єктів під-

приємництва щодо реалізації норм законо-

давства з питань державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності 

 

2011 рік 

 

 

 

2012 рік 

Управління еко-

номіки міськви-

конкому спільно з 

регіональним фо-

ндом підтримки 

підприємництва 

по Закарпатській 

області 

Кошти мі-

ського бю-

джету 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

1.2.  Постійне оновлення електронних реєстрів 

регуляторних актів та забезпечення досту-

пу до них суб’єктів підприємництва, гро-

мадськості 

Постійно Структурні під-

розділи  міськви-

конкому 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

2. Удосконалення дозві-

льної системи у сфері 

здійснення підприєм-

ницької діяльності 

Впорядкування роботи щодо видачі доку-

ментів дозвільного характеру  

 

2011 – 2012 роки Управління еко-

номіки міськви-

конкому, дозвіль-

ні органи, адміні-

стратор дозвіль-

ного центру 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

2.1.  Висвітлення у засобах масової інформації 

питань про роботу дозвільного центру, 

роз’яснень щодо порядку видачі докумен-

тів дозвільного характеру 

Постійно 

2011 рік 

 

 

 

2012 рік 

Міськвиконком, 

адміністратор до-

звільного центру 

Кошти міс-

цевого бю-

джету 

  

3,0 

 

 

 

3,0 

2.2.  Підготовка та надання пропозицій щодо 

стягнення місцевих податків і зборів 

2011 – 2012 роки Міськвиконком 

спільно з ОДПІ та 

громадськими 

об’єднаннями пі-

дприємців 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

3. Вжиття заходів щодо 

усунення обмежень, що 

стримують розвиток пі-

дприємницької діяльно-

сті 

Аналіз звернень суб’єктів підприємницької 

діяльності, що надходять до створених 

громадських приймалень підприємців, та 

доведення його до відповідних державних  

установ 

Щокварталу 

 

Міськвиконком, 

управління еко-

номіки  

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

4. Зменшення необґрун-

тованого втручання ор-

Здійснення моніторингу планових та поза-

планових перевірок суб’єктів підприємни-

Протягом 

2011 – 2012 років 

Управління еко-

номіки  міськви-

Фінансу-

вання не 
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ганів, які здійснюють 

контролюючі функції, 

у діяльність підприєм-

ців 

цької діяльності контролюючими органами   конкому потребує 

5. Підвищення рівня знань 

суб’єктів підприємни-

цької діяль-ності 

Висвітлення у засобах масової інформації 

даних щодо податкових ставок 

Постійно Міськвиконком Кошти мі-

ського бю-

джету 

2,0 

 

2,0 

5.1.  Проведення засідань за круглим столом, 

нарад, семінарів за участі представників 

контролюючих, дозвільних та податкових 

органів з підприємцями, керівниками гро-

мадських об’єднань підприємців  

 

Постійно Управління еко-

номіки міськви-

конком 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

1. Передбачення коштів 

для підтримки розвит-

ку малого підприємни-

цтва з місцевих бю-

джетів 

Подання обґрунтованих пропозицій  місь-

кій раді щодо затвердження коштів з міс-

цевого бюджету для розвитку малого підп-

риємництва 

2011 рік 

 

 

2012 рік 

Міськвиконком  Кошти мі-

ського бю-

джету 

2,0 

 

 

2,0 

1.2.  Здійснення моніторингу використаних ко-

штів, передбачених для підтримки 

суб»єктів малого бізнесу 

Щокварталу 

протягом 2011 – 2012 

років 

 

 

Управління еко-

номіки міськви-

конкому 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

2. Надання підтримки пі-

дприємницькій ініціа-

тиві безробітних, у то-

му числі молоді 

Одноразова виплата допомоги з безробіття 

для започаткування підприємницької дія-

льності; надання дотацій роботодавцям 

2011 – 2012 роки Міськвиконком 

спільно з міськра-

йонним центром 

зайнятості 

Фонд зага-

льноо-

бов’язковог

о держав-

ного соціа-

льного 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури 
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1. Ресурсне забезпечення 

суб’єктів підприємниць-

кої діяльності 

 

Забезпечення на конкурсних засадах рівних 

можливостей доступу суб’єктів підприєм-

ницької діяльності до використання приро-

дних ресурсів   

Постійно Міськвикон-

ком, управлін-

ня економіки  

 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

1.2  Залучення суб’єктів підприємницької ді-

яльності до участі у тендерах для поста-

чання (надання) продукції, товарів, робіт, 

послуг бюджетним установам області 

Постійно Міськвикон-

ком, головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

2. Створення конкурент-

ного середовища на ри-

нку житлово-

комунальних послуг із 

залученням суб’-єктів 

підприємницької діяль-

ності 

Залучення на паритетній основі організацій 

різних форм власності для надання житло-

во-комуналь-них послуг на конкурсній (те-

ндерній) основі 

2011 – 2012 роки Міськвикон-

ком, управлін-

ня житлово-

комунального 

господарства  

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

3. Забезпечення суб’-

єктів підприємницької 

діяльності приміщен-

нями шляхом надання 

в оренду  

Надавати суб’єктам підприємницької дія-

льності в оренду вільні приміщення, що 

вивільняються у процесі повної інвентари-

зації об’єктів комунальної власності 

Постійно Управління з 

питань майна 

комунальної 

власності 

Фінансу-

вання не 

потребує 

 

3.1.  Надання в оренду приміщень на пільгових 

умовах підприємцям-початківцям та малим 

підприємствам, які працюють за пріоритет-

ними напрямками 

Постійно Міськвиконком Фінансу-

вання не 

потребує 

 

3.2.  Упровадження для малих підприємств сис-

теми пільгової орендної плати з відстроч-

кою оплати та зарахуванням витрат на ре-

монт і обладнання об’єкта до вартості оре-

ндної плати 

2011 – 2012 роки Міськвиконком Фінансу-

вання не 

потребує 

 

3.3.  Постійне оновлення створених баз даних 

незадіяних приміщень виробничих площ, 

обладнання, устаткування, об’єк-тів неза-

вершеного будівництва 

 

Постійно Міськвиконком Фінансу-

вання не 

потребує 

 

4. Поширення пози- Зміцнення кооперації малих і великих під- 2011 – 2012 роки Міськвиконком Фінансу-  
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тивного досвіду щодо 

створення та діяльності 

інноваційних кластерів, 

а також інноваційних 

структур інших типів 

приємств шляхом впровадження кластерної 

системи 

вання не 

потребує 

5. Інформаційне забезпе-

чення 

Оснащення інформаційних кутків перелі-

ком та описами професій для зайняття під-

приємницькою діяльністю 

Постійно Міськвиконком 

спільно з 

міськрайонним  

центром зайня-

тості 

Фонд зага-

льноо-

бов’язковог

о держав-

ного соціа-

льного 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

 

5.1.  Проведення інформаційних семінарів із за-

лучення незайнятого населення до підпри-

ємницької діяльності 

Постійно Міськвиконком 

спіль-но з 

міськрайонним  

центром зайня-

тості 

Фонд зага-

льно- 

обов’язков

ого дер-

жавного 

соціаль-

ного стра-

хування 

України на 

випадок 

безробіття 

 

5.2.  Проведення ярмарків (міні-ярмарків) ва-

кансій, днів відкритих дверей для ви-

пускників шкіл, молоді 

2011 – 2012 роки Міськвиконком 

спіль-но з 

міськрайонним 

центром зайня-

тості, керівни-

ками підпри-

ємств 

Фонд зага-

льно- 

обов’язков

ого держа-

вного соці-

ального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

 

6. Залучення суб’єктів пі- Організація виставок-ярмарків 2011 – 2012 роки Міськвиконком  Власні ко-  
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дприємництва до про-

ведення регіо-нальних, 

міжнародних виставок-

ярмар-ків 

спільно з 

суб’єктами пі-

дприємницької 

діяльності 

шти суб’-

єктів підп-

риємниць-

кої діяль-

ності, кош-

ти місцево-

го бюджету 

7. Сприяння українським 

та іноземним компані-

ям у пошуку партнерів 

Прийняття участі суб’єктів підприємництва 

у щорічній виставці-ярмарку „Турєвро-

центр–Закарпаття” 

Щороку, у вересні Міськвиконком 

спільно з 

суб’єктами пі-

дприємницької 

діяльності 

Кошти 

суб’єктів 

підприєм-

ницької ді-

яльності, 

міського 

бюджету 

 

8. Відзначення Дня підп-

риємця 

Проведення зустрічей, брифінгів, засідань 

за круглим столом із підприємцями, керів-

никами громадських об’єднань підприєм-

ців. Нагородження кращих підприємців мі-

ста грамотами, пам’ятними подарунками, 

надання в засобах масової інформації мате-

ріалів щодо розвитку малого бізнесу, а та-

кож привітання з нагоди святкування Дня 

підприємця 

2011 рік  

 

 

 

2012 рік 

Міськвиконком Кошти мі-

ського  бю-

джету 

2,0 

 

 

 

2,0 

4. Кадрове забезпечення 

1. Проведення підго-

товки, перепідготовки 

кадрів з числа безробі-

тних у тому числі жі-

нок, молоді, військо-

вих запасу тощо, які 

мають намір організу-

вати підприємницьку 

ді-яльність 

Організація навчання за програмою „Підп-

риємець-початківець” 

2011 – 2012 роки Міськрайонний 

центр зайнятості  

Фонд зага-

льно-

обов’язков

ого держа-

вного соці-

ального 

страхуван-

ня України 

на випадок 

безробіття 

 

СЕКРЕТАР РАДИ                                                                                          В.ЕРФАН 

 


