КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять друга сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ
11.04.2018

№7

Про затвердження Програми
розвитку малого
підприємництва в
Кобеляцькому районі на 2018 –
2020 роки
Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
розглянувши і обговоривши подані районною державною адміністрацією
матеріали з даного питання та враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань промислової політики, підприємництва, транспорту, зв’язку, житловокомунального господарства,
районна рада вирішила:
1.
Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в
Кобеляцькому районі на 2018 – 2020 роки (додається).
2.
Дозволити районній державній адміністрації, виходячи з уточнень
управлінь і відділів районної державної адміністрації, вносити відповідні зміни
до Програми розвитку малого підприємництва в Кобеляцькому районі на 2018 –
2020 роки із наступним затвердженням їх на сесії районної ради.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на сектор
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, контроль – на постійну
комісію районної ради з питань промислової політики, підприємництва,
транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства.

Голова районної ради

В. І. КІШІНСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
двадцять
другої
сесії
районної ради сьомого скликання
11.04.2018 № 7

Програма розвитку малого підприємництва в Кобеляцькому районі на
2018 – 2020 роки
Вступ
Розвиток малого і середнього підприємництва займає важливе місце в
соціально-економічному розвитку району та визначається як один із
пріоритетних напрямків стратегічного розвитку території.
З метою реалізації на місцевому рівні державної політики розвитку та
підтримки малого і середнього підприємництва, створення сприятливого
середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього
бізнесу розроблена Програма розвитку малого підприємництва в Кобеляцькому
районі на 2018 – 2020 роки (далі – Програма).
Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку
малого і середнього підприємництва, результатом якого буде зростання
зайнятості та збільшення добробуту населення.
Програма ґрунтується на аналізі основних показників соціальноекономічного розвитку району за попередні роки, зокрема, сфери розвитку
підприємництва, визначення основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які
стримують розвиток малого і середнього підприємництва і визначає основні
цілі та пріоритети щодо підтримки малого і середнього підприємництва в
районі, а також заходи щодо їх досягнення.
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” та інших нормативно-правових актів з питань підприємницької
діяльності. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні
рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм
розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені наказом Державної
служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
від 18 вересня 2012 року № 44. Також, Програма відповідає пріоритетним
напрямам Комплексної програми розвитку малого та середнього
підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки, затвердженої
рішенням сесії Полтавської обласної ради від 29 грудня 2016 року № 314.
1. Стан та аналіз малого і середнього підприємництва в Кобеляцькому
районі
1.1 Аналіз розвитку малого та середнього підприємництва в Кобеляцькому
районі

Протягом останніх років мале та середнє підприємництво набуває все
більшого соціального та економічного значення, його розвиток сприяє
формуванню ринкової структури економіки, конкурентного середовища,
оперативному насиченню ринку товарами та послугами, забезпеченню
зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих
місць, стійкому надходженню коштів до бюджетів усіх рівнів.
Варто відзначити, що незважаючи на те, що 2017 рік розпочався для
українців із рішучої урядової реформи оплати праці, завдяки якій мінімальна
зарплата зросла вдвічі - до 3200 гривень, чисельність осіб, які виявили бажання
започаткувати підприємницьку діяльність значно більша ніж у 2016 році.
Протягом 2017 року започаткували господарську діяльність 246 фізичних осібпідприємців та 25 юридичних осіб. Протягом 2016 року - 140 фізичних осіб –
підприємців та 38 юридичних осіб. За оперативним підрахунками протягом
2016 року в районі створено 262 нових робочих місця, в 2017 році – 400.
Згідно даних Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у
Полтавській області станом на 01 січня 2018 року в районі здійснюють
діяльність 1363 суб’єкти підприємницької діяльності (платників податків), з
них: 1067 фізичних особи-підприємців, 296 – юридичних осіб.
У 2016 році кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення
складала 48 одиниць.

Однак незважаючи на зменшення чисельності малих підприємств чисельність працюючих на малих підприємствах у 2016 році зросла і становила
981 чол., що становить 44,3% у загальній кількості найманих працівників та
ефективно впливає на зниження рівня безробіття.
За 2016 рік обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та
середніми підприємствами становив 737,8 млн грн., що складає 52,3% у
загальному її обсязі.

Найбільш активно підприємці розпочинають свою діяльність у галузях:
роздрібна торгівля, транспортні послуги, будівництво, сільське господарство.
Найбільш привабливою для малого і середнього бізнесу залишається сфера
торгівлі, де швидше і без значних витрат можна отримати прибуток.
Основним джерелом інвестування для малих підприємств залишаються
власні фінансові ресурси.
В 2017 році в с. Світлогірське відкрито швейний цех ТЗДВ «Полтавська
фірма «Ворскла». Це другий цех в районі та восьмий на Полтавщині (створено
27 нових робочих місць). Наразі при сприянні Кобеляцької районної філії
Полтавського обласного центру зайнятості ведуться перемовини щодо
відкриття цеху з пошиву одягу на території Бутенківської об’єднаної
територіальної громади.
У зв’язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн., актуальним є таке завдання, як
активізація діяльності робочих груп з питань легалізації зайнятості населення
та заробітної плати з урахування нового інструментарію – здійснення
державного контролю у відповідній сфері та забезпечити проведення серед
роботодавців і населення роз’яснювальної роботи з реалізації законодавства
про зайнятість і працю.
При райдержадміністрації утворена і діє районна робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу якої
входять представники Пенсійного фонду, служби зайнятості, податкової
інспекції, правоохоронних органів (поліції), управлінь та структурних
підрозділів райдержадміністрації. При проведенні спостережень місць
здійснення діяльності суб’єктів господарювання залучався державний
інспектор управління Держпраці в Полтавської області. Протягом 2017 року
проведено 40 спостережень місць здійснення діяльності суб’єктів
господарювання (5 - юридичні особи, 35 - фізичні особи - підприємці) на
предмет виявлення порушень трудового законодавства. Суб’єктам
господарювання надано роз’яснення та рекомендації щодо усунення виявлених
порушень та попереджено про відповідальність за навмисне ухилення від

сплати податків і порушення норм чинного трудового та податкового
законодавства. Крім того, у звітному році для суб’єктів господарювання
проведено інформаційний семінар на тему «Зміни в трудовому законодавстві».
За результатами роботи районної робочої групи протягом звітного
періоду легалізовано працю 77 громадян, з них - 57 у фізичних осіб - суб’єктів
підприємницької діяльності та 20 робочих місць у юридичних осіб.
Важливим ресурсом для підтримки підприємництва є інформаційна і
роз’яснювальна робота. Постійна увага приділяється питанням підвищення
кваліфікації кадрів у сфері малого підприємництва, навчанню незайнятого
населення району основам підприємницької діяльності та надання фінансової
підтримки.
Під час відбору інноваційних проектів та програм для їх реалізації в
рамках виконання Програми на окрему увагу заслуговують проекти та
програми, що спрямовані на: створення нових робочих місць, розвиток
пріоритетних галузей економіки, використання місцевих природних,
матеріальних
та
трудових
ресурсів,
впровадження
інноваційних
енергозберігаючих
та
екобезпечних
технологій,
виробництво
конкурентоспроможної продукції, модернізацію виробництва.
5 осіб, із числа безробітних, які перебували на обліку в Кобеляцькій
районній філії Полтавського обласного центру зайнятості, пройшли професійне
навчання з основ підприємницької діяльності, захистили бізнес - плани та
отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи, зокрема:
виготовлення металопластикових конструкцій, торгівля продовольчими
товарами, розведення свиней, надання бухгалтерських послуг, послуг таксі.
З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць
протягом 2017 року прийнято рішення по компенсації єдиного соціального
внеску по 20 роботодавцях, які працевлаштували 68 безробітних осіб (проти 21
особи за відповідний період минулого року), з них 17 осіб , що відносяться до
соціально-незахищених осіб та потребують додаткових гарантій щодо сприяння
працевлаштування. Найбільше скористалися послугою компенсація ЄСВ
роботодавці за такими пріоритетними видами економічної діяльності:
(47.19) Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих
магазинах;
(14.13) Виробництво іншого верхнього одягу;
(41.20) Будівництво житлових і нежитлових будівель;
(01.11) Вирощування зернових культур (крім рису), бобових
культур і насіння олійних культур;
(47.24)
Роздрібна
торгівля
хлібобулочними
виробами,
борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих
магазинах;
квотною категорією – особи, яким до настання права на пенсію за
віком залишилося 10 і менше років;
один з батьків або особа, яка заміняє і має на утриманні дитину
(дітей) віком до шести років;

Найбільш активну участь в створенні нових робочих місць з наданням
компенсації ЄСВ взяли такі роботодавці:
ФОП Бордюкова Ю.В. – 25 осіб
ТОВ “Сервісбудгаз” – 8 осіб
ФОП Акулова С.А. – 29 осіб
ФОП Демченко Є.О. – 9 осіб
1.2. Розвиток фермерських господарств
На сьогодні гостра напруга в сфері зайнятості склалася на рівні життя
сільських жителів. В сільській місцевості відсутня розвинута інфраструктура
малого бізнесу, немає дієвого механізму його фінансової підтримки. Тому в
сучасних умовах нагальною є необхідність реалізації комплексу заходів щодо
сприяння розв’язанню проблем зайнятості в сільській місцевості, збереження
трудового потенціалу на селі, запобігання трудовій міграції, а також розвитку
сучасної інфраструктури для залучення безробітних до підприємницької
діяльності.
Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним як в
плані продовольчої безпеки, так і в цілому для його соціально-економічного
розвитку.
На сьогодні налічується 168 фермерських господарств. Це майже в 10
разів
більше
від
загальної
кількості
економічно
активних
сільськогосподарських підприємств (18).

В середньому 1 фермерське господарство обробляє 128 га землі. Проте
виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається
нереалізованим. Рівень технічного оснащення, показники ефективності
(зокрема – врожайність) здебільшого є значно нижчими порівняно із середніми
та великими підприємствами.

Основна причина такого становища – брак власних обігових коштів та
висока вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства
мають значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових
технологій, селекції, використання сучасних засобів захисту рослин і добрив
суттєво обмежений.
За умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів
малі та середні господарства здатні значно підвищити свою ефективність та
зробити більш значний внесок і в економіку країни в цілому, і в обсяги
валового виробництва сільгосппродукції зокрема. Та найголовніше, що
розвиток фермерства буде драйвером розвитку сільських територій завдяки
створенню нових робочих місць. Саме тому Уряд затвердив Концепцію
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на
2018–2020 роки. Вона спрямована виключно на підтримку фермерських
господарств із площею не більше 100 гектарів. 7 лютого 2018 року Кабінет
Міністрів України схвалив програми підтримки аграрного сектору за
ключовими напрямами у рамках Державного бюджету на 2018 рік.

1.3. Розвиток сільського (зеленого) туризму
В Кобеляцькому районі сільський туризм є одним з найперспективніших
видів відпочинку, оскільки Кобеляччина володіє унікальними природничорекреаційними ресурсами. Розвиток сільського зеленого туризму є одним із
ключових інструментів підвищення зайнятості молоді на селі, сприяє
скороченню міграції сільської молоді в місто. Зелений туризм, на відміну від
масового, не має шкідливого впливу на довкілля і, разом з тим, робить істотний
внесок у регіональний розвиток. Сільський туризм, який ґрунтується на
виявленні й ефективному використанні місцевих ресурсів, може стати одним з
важливих елементів пожвавлення місцевої економіки. Результати розвитку
сільського туризму вигідні, насамперед, даній території. Це рентабельний і
прибутковий бізнес, що стимулює розвиток транспорту, систем зв’язку,
торгівлі, сфери обслуговування, об’єктів розваги, відродження традиційного
мистецтва, промислів, ремісничої майстерності.

Кобеляцький район має всі необхідні передумови для подальшого
розвитку туристичної індустрії: вигідне географічне положення, природні
умови, історико-культурні, людські та матеріальні ресурси, а 65% населення
проживає у сільській місцевості. Наш район має можливість розвивати
різноманітні форми сільського туризму:
вело-туризм;
пішохідний туризм;
рекреаційний туризм;
культурний туризм (народні свята та обряди, екскурсії);
спеціалізовані види (рибальство, бджолярство, тощо);
- облаштування зелених садиб для відпочинку.
Даний вид діяльності впливає на підвищення рівня життя всіх мешканців,
дозволяє створювати нові робочі місця.
З метою збереження унікальних природних комплексів Кобеляцького
району, забезпечення умов для рекреації та розвитку зеленого туризму,
проведення еколого-просвітницької роботи другий рік поспіль реалізується
проект «Покращення привабливості Кобеляцького краю шляхом розвитку
сільського туризму», замовником якого є Кобеляцька районна рада.
1.4. Підтримка розвитку малого підприємництва
Одним з інструментів підтримки малого підприємництва є міжнародна
технічна та фінансова допомога. Полтавська облдержадміністрація працює у
напрямку залучення міжнародної технічної допомоги у різних сферах та
координує і сприяє реалізації відповідних бізнес – проектів.
В рамках цільової Програми сприяння залученню інвестицій, розвитку
економічного співробітництва та формування позитивного іміджу Полтавської
області на 2017 – 2020 роки започатковано та проводиться конкурс
інвестиційних проектів «Горизонти Полтавщини». Метою даного конкурсу є
виявлення у Полтавській області перспективних інвестиційних проектів в
пріоритетних галузях економіки для їх подальшого представлення потенційним
українським та іноземним інвесторам. Конкурс проводиться в декілька етапів.
Під час першого етапу конкурсу проводиться збір інвестиційних ідей щодо
реалізації власних бізнес-ініціатив від всіх бажаючих взяти участь. В рамках
другого етапу конкурсу та заходів Комплексної програми розвитку малого та
середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки для
учасників проводиться навчання – триденний тренінг, метою якого є навчити
правилам складання, оформлення та представлення інвестиційних проектів.
Після завершення навчання учасники розроблять інвестиційні проекти та
подають на розгляд та оцінку Експертним комітетом. 10 найкращих бізнеспроектів будуть включені до бази інвестиційних проектів Полтавської області,
яка буде розповсюджуватися серед потенційних інвесторів.
Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового банку
реалізує пілотний проект «Рука допомоги», мета якого - виведення
малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності
шляхом допомоги у працевлаштуванні або у започаткуванні власної справи.

Основні завдання пілотного проекту:
зменшення рівня безробіття та бідності в регіонах;
повернення на ринок праці громадян, які тривалий час не
працювали, та інтеграція до ринку праці внутрішньо переміщених осіб;
створення нових робочих місць;
зменшення навантаження на державний та місцевий бюджети.
Пілотний проект щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо
переміщених осіб із стану бідності реалізується у Харківській, Львівській та
Полтавській областях.
Учасникам проекту пропонуються нові можливості для праці:
•
безвідсоткова поворотна фінансова допомога (безвідсотковий
кредит) для закупівлі обладнання та матеріалів з метою організації власного
бізнесу;
•
допомога у працевлаштуванні, зокрема, на нові робочі місця;
•
участь в оплачуваних громадських роботах (виконання
сільськогосподарських робіт, робіт із благоустрою територій, підсобних робіт
на будівництві тощо).
Учасникам проекту, які мають бажання розпочати власний бізнес,
надається консультаційний та юридичний супровід, за потреби – допомога у
розробці бізнес-плану для успішного старту підприємницької діяльності.
В рамках реалізації даного проекту в районі 1 особа працевлаштована
шляхом отримання поворотної фінансової допомоги для ведення власного
бізнесу по вирощуванню курей – несучок.
Мета Програми
Метою Програми є сприяння розвитку підприємництва завдяки
створенню сприятливих умов для розвитку малого і середнього
підприємництва, підвищення соціально - економічних показників розвитку
регіону, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості
різних груп населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до
розвитку їх діяльності, спрямування дій місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва,
громадських об’єднань підприємців на розв’язання актуальних проблем, що
стримують розвиток малого і середнього підприємництва.
Основні напрямки Програми
Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання
Програми, а саме:

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької
діяльності;

Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка;

Ресурсне
та
інформаційне
забезпечення,
формування
інфраструктури підвищення якості та розширення сектору послуг;

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва.

Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
районного бюджету, Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, кредитних ресурсів банківських установ,
власних коштів суб’єктів господарювання.
Очікувані результати реалізації Програми
Очікуваними показниками реалізації Програми є прискорення розвитку
малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних
можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і
соціальних проблем, сприяння втіленню економічних реформ, зменшення
проблем зайнятості населення, забезпечення розвитку конкурентного
середовища.
В результаті реалізації заходів Програми передбачається:
- створення нових робочих місць;
- скорочення рівня безробіття;
- започаткування надання фінансової підтримки на часткове
відшкодування витрат по кредитах суб’єктам малого підприємництва, які
працюють в пріоритетних галузях економіки;
- надання дотації роботодавцям на повне або часткове покриття витрат на
заробітну плату осіб, працевлаштованих службою зайнятості;
- надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації
підприємницької діяльності;
- розширення сфери зайнятості сільського населення;
- насичення товарних ринків високоякісною продукцією місцевих
товаровиробників;
- наповнення бюджетів усіх рівнів.

Додаток 1
до Програми розвитку малого
підприємництва в Кобеляцькому
районі на 2018 – 2020 роки
затвердженої рішенням двадцять
другої сесії районної ради сьомого
скликання від 11.04.2018 № 7

1.
2.

3.
4.

5.

ПАСПОРТ
Програми розвитку малого підприємництва
в Кобеляцькому районі на 2018-2020 роки
Ініціатор
розроблення Кобеляцька
районна
державна
програми
адміністрація
Дата, номер і назва Закон України «Про розвиток та державну
розпорядчого документа підтримку
малого
і
середнього
органу виконавчої влади підприємництва в Україні» від 22 березня
про розроблення програми 2012 року №4618 - VI
Розробник програми
Сектор економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації
Співрозробники програми Відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації, сектор культури і
туризму райдержадміністрації, Кобеляцька
районна філія Полтавського обласного
центру зайнятості
Відповідальні виконавці Сектор економічного розвитку і торгівлі
програми
районної державної адміністрації

6

Учасники програми

7.

Термін
програми
Перелік
місцевих Кошти районного бюджету
бюджетів,
які
беруть
участь
у
виконанні
програми
(для
комплексних програм)
Загальний
обсяг В залежності від вартості та кількості
фінансових
ресурсів, бізнес-проектів та в межах фінансування
необхідних для реалізації
програми,
всього
(тис.грн), у тому числі:

8

9

Структурні підрозділи Кобеляцької райдержадміністрації, Кобеляцьке відділен - ня
Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у
Полтавській області, Кобеляцька районна
філія Полтавського обласного центру
зайнятості,
органи
місцевого
самоврядування
реалізації 2018-2020 роки

9.1

Коштів
місцевого 150,0
(районного) бюджету
Коштів інших джерел
В межах фінансування

Додаток 2
до Програми розвитку малого
підприємництва в Кобеляцькому
районі на 2018 – 2020 роки
затвердженої рішенням двадцять
другої сесії районної ради сьомого
скликання від 11.04.2018 № 7

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку малого підприємництва
в Кобеляцькому районі на 2018-2020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання програми

Всього,
витрати на
виконання
програми, тис.
грн.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Державний
бюджет
Місцевий бюджет
в тому числі:
районний бюджет

-

-

-

-

150,0

50,0

50,0

50,0

Інші джерела
фінансування

Етапи виконання програми

В межах
В межах
В межах
В межах
фінансування фінансуваня фінансування фінансування

Додаток 3
до
Програми
розвитку
малого
підприємництва
в
Кобеляцькому
районі на 2018 – 2020 роки
затвердженої
рішенням
двадцять
другої сесії районної ради сьомого
скликання від 11.04.2018 № 7

Основні напрями діяльності та заходи з реалізації Програми розвитку малого підприємництва в Кобеляцькому
районі на 2018-2020 роки
№
з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання

Перелік заходів програми

Строк виконання
заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис. грн.
2018
2019 2020

I Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1

2

Використання
органами
місцевої влади
та
самоврядування
своїх
повноважень як
економічних
важелів
розвитку
підприємництва
у
пріоритетних
сферах
Запровадження
систе-ми
своєчасного
реагу-вання на
зміни
зако-

Проведення аналізу ставок
єдиного податку, надання
рекомендацій
головам
міської,
селищної
та
сільських
рад
щодо
відповідності їх розміру.
Створення
стимулів
для
розвитку малого
бізнесу
шляхом надання пільгових
ставок оподаткування та
пільгових орендних ставок

Постійно

Забезпечити контроль за Постійно
виконанням законодавчих і
нормативних
актів,
спрямованих на активізацію
розвитку підприємництва та

Сектор економічного
розвитку і торгівлі
районної
державної
адміністрації,
Кобеляцьке відділення
Кременчуцької ОДПІ
ГУ ДФС в Полтавській
області,
органи
місцевого
самоврядування

-

-

-

-

Сектор економічного
розвитку і торгівлі
районної
державної
адміністрації,
Кобеляцьке відділення

-

-

-

-

3

4

5

нодавства
з термінами їх впровадження
питань
підприємницької
діяльності

Кременчуцької ОДПІ
ГУ ДФС в Полтавській
області

Надавати
методичну
та Постійно
консультаційну
допомогу
суб'єктам
підприємницької
діяльності з питань переходу на
спрощену
систему
оподаткування та фінансову
звітність
Підвищення
Створення
механізму Постійно
ефективності
регулярних консультацій між
механізмів
бізнесом та владою. Залучення
консультацій між представників
бізнесу
до
бізнесом
та публічного обговорення рішень,
владою
що
стосуються
діяльності
малого
і
середнього
підприємництва. Сприяти участі
підприємців у роботі обласних
семінарів та нарад з питань
впровадження
законодавчих
актів
з
підприємницької
діяльності
Забезпечення
Регулярне
оприлюднення Щоквартально
відкритості
органами влади звітів та/або
(прозорості),
іншої інформації про діяльність
підзвітності
та у сфері розвитку малого та
передбачуваності
середнього підприємництва
діяльності влади

Кобеляцьке відділення
Кременчуцької ОДПІ ГУ
ДФС
в
Полтавській
області

-

-

-

-

Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації,
відділ
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

-

-

-

-

Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення
сприятливого
середовища
для
здійснення
підприємницької
діяльності

II Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка
6

Підтримка
розвитку малого
та
середнього
підприємництва
місцевими
органами

6.1 Сприяння участі суб’єктів Постійно
малого
та
середнього
підприємництва району у торгах
(тендерах), які проводяться
розпорядниками
бюджетних
коштів району

Структурні
підрозділи
районної
державної
адміністрації

виконавчої влади

7.

6.2
Сприяти
розвитку
підприємництва та самостійної
зайнятості населення, зокрема
шляхом проведення семінарів з
орієнтації на підприємницьку
діяльність,
відповідної
професійної
підготовки
та
надання одноразової виплати
допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи.
6.3 Стимулювати створення
робочих
місць
суб’єктами
малого
підприємства,
які
працевлаштовують безробітних
строком не менше ніж на два
роки на нові робочі місця в
пріоритетних видах економічної
діяльності шляхом компенсації
фактичних витрат у розмірі
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
6.4 Надання суб’єктам малого
підприємництва
фінансової
підтримки
на
часткове
відшкодування
витрат
по
кредитах відповідно до Порядку
відбору бізнес-проектів (додаток
4)
Впровадження
7.1 Підтримка пілотних проектів
інновацій у сфері і бізнес планів, спрямованих на
підприємницької
провадже-ння
інноваційних
діяльності
ідей,
новітніх
технологій,
підвищення
якості
і
конкурентоспроможності
продукції.

Постійно

Кобеляцька
районна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості

Кошти
Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на випадок
безробіття

*

*

*

Постійно

Кобеляцька
районна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного
соціального
страхування на випадок
безробіття

*

*

*

50,0

50,0

50,0

*

*

*

Протягом
Програми

дії Відділ фінансово-госпо- Кошти
районного
дарського забезпечення бюджету,
суб’єктів
апарату
районної господарювання
державної адміністрації

Протягом
Програми

дії Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації,
Кобеляцька
районна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості

Кошти
Фонду
загальнообов’язковог
о
державного
соціального
страхування
на
випадок безробіття,
інвестиційні кошти,
кошти
районного

бюджету

8.

7.2
Сприяти
пошуку Постійно
можливостей
залучення
фінансових
ресурсів
до
фінансування
інвестиційних
проектів
з
використанням
приватних
інвестицій,
банківського капіталу, інших
джерел фінансування
Підтримка
8.1 Сприяння у створенні нових Постійно
розвитку малого фермерських
господарств,
підприємництва у заготівельних
пунктів,
сільській
обслуговуючих
кооперативів,
місцевості
інших
фор-мувань
по
матеріально
–
технічному
забезпеченню
сільгоспвиробників та реалізації
сільсько-господарської
продукції,
надання
послуг
населенню
8.2
Сприяння
розвитку Постійно
сільського зеленого туризму

8.2.1. Інвентаризація майна Постійно
щодо
виявлення
об’єктів
необлікованого
безхазяйного
майна, які не використовуються
чи використовуються не за
призначенням,
підготовка
пропозицій щодо постановки їх
на баланс, оформлення права
власності та подальшої їх
приватизації або надання в
оренду для облаштування садиб
для відпочинку

Сектор
економічного Грантові кошти
розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації

*

*

*

Відділ агропромислового
розвитку
районної
державної адміністрації

Власні кошти
суб’єктів
господарювання

-

-

-

Сектор
культури
і
туризму
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування
Органи
місцевого
самоврядування

Кошти місцевих рад,
власні
кошти
суб’єктів
господарювання

*

*

*

-

-

-

-

8.2.2
Реалізація
проекту 2018 рік
«Покращення
привабливості
Кобеляцького краю шляхом
розвитку сільського туризму»

9.

10

Органи
місцевого Кошти
районного, самоврядування
обласного
та
сільських бюджетів.

-

-

III. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підвищення якості та розширення сектора послуг
Ресурсне
9.1.Забезпечити
постійне Постійно
Сектор
економічного
забезпечення
оновлення бази даних щодо
суб`єктів малого і вільних приміщень державної та
середнього
комунальної власності, об’єктів
підприємництва
незавершеного
будівництва,
земель
несільськогосподарського
призначення, умов їх оренди та
придбання
Підвищення
10.1 Інформування підприємців Постійно
обізнаності
та безробітних, в тому числі
підприємців про внутрішньо-переміщених осіб,
можливості
учасників АТО про грантові та
залучення
кредитні можливості отримання
фінансових
фінансової
та
технічної
ресурсів
допомоги

11. Покращення

іміджу
підприємництва.
Популяризація
під-приємницької
діяльності

10.2
Залучення
суб’єктів Постійно
підприємництва до навчальних
семінарів-практикумів
з
підготовки
грантових
та
кредитних заявок
11.1
Висвітлення
серед Постійно
громадськості
позитивного
впливу
від
діяльності
підприємництва, етики ведення
бізнесу
та
соціальної
відповідальності підприємців
11.2. Поширення інформації про

розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації,
органи
місцевого
самоврядування

Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі,
районної
державної
адміністрації,
Кобеляцький районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді,
Кобеляцька
районна
філія
Полтавського обласного
центру зайнятості
Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі,
відділ агропромислового
розвитку
районної
державної адміністрації
Сектор
економічного
розвитку
і
торгівлі
районної
державної
адміністрації

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

успішні бізнес-практики та
типові помилки в процесі
здійснення
виробничокомерційної діяльності

12

13

14

15

ІV. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємництва
Підвищення рівня Залучення суб’єктів малого і Постійно
Сектор економічного
обіз-наності про
діяльність
суб`єктів малого і
середнього
бізнесу району

середнього
підприєм-ництва
району до участі у виставковоярмаркових та інвестиційних
заходах
обласного,
всеукраїнського
та
міжнародного рівнів

Сприяння
оперативному Постійно
вирішенню актуальних питань
здійснення
підприємницької
діяльності шляхом здійснення
діяльності “гарячої” лінії для
отримання
консульта-тивної
допомоги
Розвиток
Провадити гнучку програму
Постійно
людського
професійного
навчання
потенціалу,
безробітних
на
засадах
сприяння
підтримки розвитку малого і
самозайнятості
середнього
підприємництва,
населе-ння через проведення тре-нінгів, семінарів
набуття
з
питань
підприємницької
необхідних знань
діяльності для безробітних з
орієнта-цією
на
подальшу
самозай-нятість
Формування
Проведення
професійноПостійно
кадрового
інформаційних заходів серед
потенціалу малого школярів та учнів, спрямованих
та
на виховання у них ділових
середнього
якостей
бізнесу
Забезпечення
ефективної роботи
суб`єктів малого і
середнього
підприєм-ництва

-

-

-

-

Сектор економічного
розвитку і торгівлі
районної державної
адміністрації

-

-

-

-

Кобеляцька
районна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості

-

-

-

-

Кобеляцька
районна
філія
Полтавського
обласного
центру
зайнятості, Кобеляцький
районний
центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

-

-

-

-

розвитку і торгівлі,
відділ агропромислового
розвитку районної
державної адміністрації,
суб’єкти
підприємницької
діяльності

*в залежності від вартості та кількості бізнес-проектів та в межах фінансування

Додаток 4
до Основних напрямів діяльності та
заходів з реалізації Програми
розвитку малого підприємництва в
Кобеляцькому районі на 2018-2020
роки
затвердженої
рішенням
двадцять другої сесії районної ради
сьомого скликання від
11.04.2018 № 7

ПОРЯДОК
відбору бізнес – проектів
1.
Цей Порядок відбору бізнес – проектів розроблений відповідно до
Програми розвитку малого в Кобеляцькому районі на 2017-2020 роки, є її
невід’ємним додатком та визначає механізм здійснення фінансової підтримки з
районного бюджету на часткове відшкодування витрат по кредитах, залучених
суб`єктами малого та середнього підприємництва (далі – фінансова підтримка).
2.
Для організації роботи, пов’язаної з проведенням відбору бізнес –
проектів (далі – конкурсний відбір) створюється конкурсний комітет (далі –
Комітет),
склад
якого
затверджується
розпорядженням
голови
райдержадміністрації.
3.
До складу Комітету входять представники:
Кобеляцької районної ради (за згодою);
Кобеляцької районної філії Полтавського обласного центру зайнятості (за
згодою);
Кобеляцького відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС в Полтавській
області (за згодою);
Фінансового управління райдержадміністрації;
Відділу
фінансово
–
господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації;
Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;
Сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації;
Сектору культури та туризму райдержадміністрації;
Державних банківських установ: АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк»
(за згодою).
Комітет очолює перший заступник голови райдержадміністрації,
заступником голови Комітету є завідувач сектору економічного розвитку та
торгівлі райдержадміністрації, а секретарем Комітету – головний спеціаліст
сектору економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.
4.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
двох третин його складу. Головує на засіданнях Комісії голова або за
дорученням голови його заступник.
Засідання Комітету проводяться щокварталу, або у разі необхідності.
Останнє засідання Комітету проводиться до 10 грудня звітного року.
5.
Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється
в друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації, яке має містити: строк проведення конкурсного відбору;
умови проведення конкурсного відбору, що визначені у цьому Положенні;
кінцевий строк подання документів; адресу, за якою приймаються документи;
телефон для довідок.
6.
Комітет розпочинає приймання документів на участь у
конкурсному відборі з дня оприлюднення оголошення про початок конкурсного
відбору, а закінчує за 5 днів до останнього засідання Комітету.
Документи на участь у конкурсному відборі після закінчення строку
подання не приймаються та не розглядаються.
7.
Для участі у конкурсному відборі допускаються суб`єкти малого
підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною третьою
статті 55 Господарського Кодексу України (далі –претендент), отримали
кредити до 100 тис. грн. терміном на 1 рік та створили нові робочі місця, які
підтверджуються відповідним звітом на Державну фіскальну службу.
8.
Претендент подає до Комітету:
* заявку у двох примірниках;
* копію статутного документа;
* копію фінансової звітності за останні три роки у складі балансу та
фінансової звітності, за формами, наведеними у додатку 1 до Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової
звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня
2009 року №1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2010 року за №103/17398 (крім новостворених суб’єктів підприємницької
діяльності);
* довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів,
щоконтролюються органами доходів і зборів;
* скорочену інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо
яких порушено провадження у справі про банкрутство;
* письмове зобов’язання повернути у місячний термін до районного
бюджету, кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх
нецільового використання;
* копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або
обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між

позичальником та кредитором, або лист банківської установи про отримання
кредиту;
* довідку про банківські реквізити позичальника;
* виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання
позичальником кредиту;
* бізнес-план (фінансово-економічне обґрунтування) проекту;
* копію звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового
забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за
формою встановленою додатком 4 до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і
зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від14 квітня 2015
року №435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015
року за №460/26905;
* платіжне доручення, рахунок фактуру, акт виконаних робіт або
накладну, товарний чек.
9. Подані документи перевіряються секретарем Комітету та реєструються
у журналі реєстрації претендентів на участь у конкурсному відборі для
визначення одержувачів часткової фінансової підтримки (далі – журнал
реєстрації).
Документи, подані не в повному обсязі, реєструються та повертаються
претенденту з відповідною відміткою у журналі реєстрації. Реєстрація та
повернення документів проводиться у день їх надходження. Доопрацьований
пакет документів може подаватися повторно, але не пізніше ніж за 5 днів до
чергового засідання Комітету.
Журнал реєстрації повинен бути прошнурований, пронумерований і
засвідчений підписом начальником відділу документообігу, контролю та
розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації.
У разі прийняття секретарем Комітету поданих документів, один
примірник заявки з реєстраційним номером повертається претенденту.
10. Фінансова підтримка не надається претендентам, які:
1)
є
кредитними
організаціями,
страховими
організаціями,
інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними
учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
2) є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених
міжнародними договорами України;
3) здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, обмін валют;
4) здійснюють надання в оренду нерухомого майна;
5) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про
банкрутство;

6) перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
7) подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення
за наданням державної підтримки;
8) мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України,
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
9) отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов
щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в
установленому порядку;
10) отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання
якої не закінчився.
11. Комітет розглядає подані документи на участь у конкурсному відборі
у порядку черговості їх реєстрації.
Під час вивчення поданих документів Комітет має право проводити їх
перевірку. Якщо виявлено недостовірність даних у документах, то такі
документи повертаються претенденту протягом 5 робочих днів з письмовим
повідомленням причини повернення.
12. Рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого
на засіданні є вирішальним.
13. Визначення переможців конкурсного відбору здійснюється за такими
критеріями:
- строк окупності та економічна доцільність бізнес проекту;
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від сплати податків,
зборів та інших обов’язкових платежів;
- соціальне значення бізнес – проекту;
- обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
- кількість новостворених робочих місць.
14. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписують усі
присутні на засіданні члени Комітету.
Відділ
фінансово
–
господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації протягом трьох днів після засідання Комітету на підставі
протоколу формує реєстр одержувачів фінансової підтримки та платіжні
доручення на виплату фінансової підтримки, які протягом семи календарних
днів з дати підготовки вказаних документів подає до Управління Державної
казначейської служби України у Кобеляцькому районі.
Сума фінансової підтримки залежить від кількості створених робочих
місць, які не можуть бути скорочені впродовж одного року з моменту
отримання фінансової підтримки:
за одне робоче місце –10% від суми кредиту без врахування відсотків
(тіло кредиту);

за два робочих місця –15% від суми кредиту без врахування відсотків
(тіло кредиту);
за три і більше робочих місць – 20% від суми кредиту без врахування
відсотків (тіло кредиту).
У разі скорочення зазначених робочих місць раніше вказаного терміну,
сума виданої фінансової підтримки повертається в бюджет.
15. Комітет у семиденний термін з дня прийняття рішення направляє
претенденту письмове повідомлення про результати конкурсного відбору, про
що робиться відмітка у журналі реєстрації.
16. З метою здійснення контролю за використанням коштів районного
бюджету створюється Наглядова рада, до складу якої входять за згодою
представники Кобеляцької районної ради, депутати районної ради, фінансового
управління, сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,
відділу
фінансово
–
господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації.
17. Сектор економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
здійснює організаційне, інформаційне та матеріально- технічне забезпечення
діяльності Комітету.

