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ПРОГРАМА 
підтримки малого підприємництва в місті Х У С Т на 2019 рік

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 – підприємництвом, є
стратегічним  курсом  економічної  політики  в  місті.  Важливою  передумовою
здійснення радикальних ринкових перетворень,  реалізації  стратегії  економічного
зростання в місті є розвиток та підтримка малого підприємництва.

Малий  бізнес  є  важливим  ринкоутворюючим  чинником  економіки,  що
стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру
економіки та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює
сферу  свободи  ринкового  вибору,  характеризується  раціональними  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  структурного
елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні
параметри. 

Всього суб’єктів господарювання, включених до ЄДРПОУ по місту Хуст
станом  на  01.01.2018  р.  нараховувалося 704 од. із   статусом  юридичної
особи  та 2050 чоловік (фізичних осіб).

 Із суб’єктів малого підприємництва на початок 2018 року  статистичною
звітністю охоплено 199 одиниць.  Виробничою діяльністю та наданням послуг
протягом 2018 року займаються біля 78,0 відсотка від  їх загальної кількості. 

За  даними статистики на 10 тис. осіб наявного населення припадає 63
одиниці малих підприємств.  Середньорічна зайнятість працюючих на малих
підприємствах, що звітуються становила 1267 осіб. Питома вага зайнятих на
малих підприємствах  становила всього 20,6 % від усіх працюючих в економіці
міста, а це  5060 осіб. 

Протягом  поточного  2018  року  існує  тенденція  до  збільшення  загальної
кількості  зареєстрованих фізичних осіб-підприємців.  Поряд з тим, слід відмітити
зменшення кількості зареєстрованих нових юридичних осіб.   Зменшується також
загальна кількість недіючих підприємств та фізичних осіб.

Малі  підприємства  працюють  майже  у  всіх  сферах  економіки.  За
сферами  діяльності   найбільша  частка,  а  це  біля  48,0  %  підприємств
зосереджена у сфері торгівлі, посередництва та наданні послуг.  

Середньорічна заробітна плата  на малих підприємствах залишається не
високою і становить всього  біля 4000,0 грн.  За сферами діяльності найбільша
заробітна  плата  в  будівництві,   фінансовій  сфері  та  транспорті.  Для



порівняння середня заробітна плата одного штатного працівника у сферах
економіки міста  на початок  2018 року  становила  5388,0 грн. У 2018 році на
кінець  першого  півріччя  рівень  мінімальної  заробітної  плати  працівника  в
економіці зріс до  7043,0 грн. 

За  даними  бухгалтерської  звітності  фінансовий  результат
господарювання  суб’єктів  малого  бізнесу    прибутковий.     Самостійне
господарювання  суб’єктів  малого  підприємництва 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.   Суб’єкти   малого  підприємництва
залучаються до виконання робіт, послуг у місті за державні кошти.

Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості,  що
проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і
поглинати надлишкову робочу силу

Реалізація  поставлених  завдань  проводилася  шляхом  послідовного
здійснення  активної  регіональної  політики  щодо  цього  сектора  економіки,
поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-територіальних одиниць з
використанням  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
послуг, особливо в пріоритетних напрямках розвитку економіки
міста;

 створення  механізмів  інформаційно-консультативної  підтримки
малих підприємницьких структур.

Виходячи  з того,  що  розвиток  малого  бізнесу  визначено  одним  з
пріоритетів  економічної  політики  в  державі,  питанню  про  подальшу
лібералізацію підприємницької діяльності приділяється значна увага.

При Хустському міськвиконкомі  працює Центр надання адміністративних
послуг.

Програмою   передбачено  заходи,  залучення  підприємців  у  виставкових
заходах,  міжнародних  та  районних  ярмарках,  відзначення  Дня  підприємця,
проведення  Дня  добросусідства,  проведення  семінарів-тренінгів  та  підтримка
Агенцій регіонального розвитку.  

На кінець 2019р. прогнозується призупинення спаду у розвитку малого
підприємництва,  зростання  їх  кількості  та  обсягу  реалізації  продукції,
наданих послуг, а також поліпшення їх фінансового стану. 

Поряд з досягнутим є ряд проблем:
 нестабільність  та  непередбачуваність  змін  законодавства  у  частині

оподаткування  та  господарської  діяльності  підприємницьких
структур;

 відсутність необхідних кредитних ресурсів;  
 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  (технопарки,

бізнес-центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підприємництва). 
 формування  розвинутої  інфраструктури  підтримки  малого

підприємництва на місцевому рівні і подальший її розвиток.
Реалізація  Програми розвитку малого підприємництва в місті на 2019  рік

має  сприяти  подальшому  розвитку  та  підтримці  підприємницької  діяльності,
прискоренню  входження  цього  сектора  економіки  в  цивілізовані ринкові
відносини.

Фінансово-кредитна  та  інвестиційна  підтримка  малого  підприємництва  є
одним із важливих завдань Програми.  Головні завдання – це подальше формування
мережі інфраструктури та впровадження інвестиційної підтримки, орієнтованої на
виробничу сферу.

Реалізація  заходів  щодо  фінансово-кредитної  та  інвестиційної  підтримки
дасть можливість суб’єктам малого підприємництва отримати кредити через банки,
кредитні спілки, залучати власні кошти, а також іноземні інвестиції.

Ресурсне,  інформаційне,  кадрове  забезпечення,  подальше  формування
інфраструктури передбачає заходи щодо створення механізму рівних можливостей
для  всіх  суб’єктів  підприємницької  діяльності  у  використанні  природних  та
рекреаційних  ресурсів,   забезпеченні  виробничими  площами,  земельними
ділянками для розміщення виробництва, а також впровадження в місті передових
технологій.

Значна  увага  приділяється  зміцненню  матеріально-технічної  бази
туристично-рекреаційного комплексу. 

Інформаційна  підтримка  передбачає  заходи  щодо  створення  системи
забезпечення інформацією суб’єктів малого підприємництва з метою дерегуляції їх
діяльності  та  успішного  ведення  бізнесу,  підвищення  рівня  захищеності  перед
контролюючими органами.  Інформованість суб’єктів малого підприємництва про
проведення Днів міжнародних контактів та Днів добросусідства з метою пошуку
потенційних іноземних та вітчизняних інвестицій. 

Джерелом інформації щодо товаровиробників та продукції, що виробляється
в  місті  суб’єктами  підприємницької  діяльності,  є  міські  та  обласні  виставки-
ярмарки.

Однією  із  суттєвих  проблем  ринкової  економіки  є  недостатня  кількість
кваліфікованих кадрів. У Програмі приділяється увага питанням про підвищення їх
кваліфікації,  навчання  незайнятого  населення  міста  основам  підприємницької
діяльності,  сприянню  розвитку  недержавних  навчальних  закладів,  а  також
удосконаленню роботи із впровадження спеціальних навчальних програм з метою
системної підготовки кадрів для малого підприємництва.

Програмою передбачається:
 подальший  розвиток  мережі  регіональних  громадських  об’єднань

підприємців,  діяльність яких направлено на захист інтересів малого
бізнесу;

 створення регіональних агенцій розвитку малого бізнесу та підтримка
діяльності новостворених бізнес-центрів;



 залучення  найактивніших  керівників  громадських  об’єднань
підприємців  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.

 
 Очікувані результати

Зростання кількості малих підприємств на 10 тис. осіб населення;
Розвиток  виробництва  та  сфери  послуг,  торгівлі,  збільшення  чисельності

працюючих на малих підприємствах; зростання рівня заробітної плати працюючих
у сфері малого підприємництва:
             - збільшення кількості фізичних осіб-підприємців (ФОП); 

- забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів від           
діяльності малого підприємництва;

- розширення ринкової інфраструктури.
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