
Додаток до Програми розвитку малого підприємництва у 
м. Кіровограді на 2011-2012 роки

Основні  заходи
по реалізації  Програми розвитку малого підприємництва

у м.  Кіровограді на 2011-2012 роки

№ 
п/п

Пріоритетні завдання Заходи
Термін 

виконання

Виконавці -
головні 

розпорядники 
коштів

Одержувач 
коштів

Джерела 
фінансування

Вартість, 
тис. грн.

Очікувальний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької
діяльності. Реалізація державної регуляторної політики

1. Забезпечення 
реалізації державної 
регуляторної 
політики у сфері 
господарської 
діяльності

Підготовка і оприлюднення у 
друкованих засобах масової 
інформації та на відповідних 
сайтах Планів діяльності 
Кіровоградської міської ради 
та виконкому з підготовки 
проектів регуляторних актів

Постійне оновлення та 
доповнення рубрики 
„Регуляторна політика” на 
офіційному сайті 
Кіровоградської міської ради

Щороку до 
15 грудня

2011-
2012
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Відділ по 
роботі із 
засобами 
масової 
інформації

Департамент 
економіки та 
фінансів

Бюджетні 
асигнування 
на утримання 
виконавців

У межах 
коштори-
су

У межах 
коштори-
су

Створення 
прозорих умов 
функціонування 
органів влади і 
органів 
місцевого 
самоврядування
Забезпечення 
гласності при 
підготовці 
нормативних 
актів
Врахування 
громадської 
думки при 
підготовці 
нормативних 
актів,
недопущення 
прийняття 
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економічно 
недоцільних та 
неефективних 
регуляторних 
актів, усунення 
правових  
перешкод для 
розвитку 
господарської 
діяльності

2. Проведення 
навчальних заходів 
щодо реалізації 
положень Закону 
України „Про 
засади державної 
регуляторної 
політики у сфері 
господарської 
діяльності”

Проведення „круглих столів” з 
метою виявлення недоліків та 
удосконалення взаємодії влади 
та бізнесу у напрямку 
реалізації вимог Закону 
України „Про засади 
державної регуляторної 
політики” за участю 
представників контролюючих 
органів (податкової служби, 
пожежної охорони, 
санепідемстанції та інших)

Надання суб’єктам 
господарювання 
консультаційної допомоги з 
питань реалізації 
регуляторних актів, прийнятих 
регуляторними органами міста

2011-
2012
роки

2011-
2012
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Департамент 
економіки та 
фінансів

Бюджетні 
асигнування 
на утримання 
виконавців

Бюджетні 
асигнування 
на утримання 
виконавців

У межах 
коштори-
су 

У межах 
коштори-
су

Підвищення 
ролі 
громадськості 
у процесі 
прийняття 
рішень
органами 
місцевого 
самовряду-
вання

Підвищення 
обізнаності 
суб”єктів 
господарювання 
при прийнятті 
регуляторних 
актів
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3. Забезпечення умов 
для більш широкої 
участі 
громадськості у 
формуванні і 
реалізації державної 
політики у сфері 
розвитку малого 
підприємництва

Організація проведення 
конференцій, публічного 
громадського обговорення, 
дискусій, діалогів та дебатів 
між органами влади та 
підприємцями з питань 
впровадження нового 
законодавства у сфері 
підприємництва

2011 –
2012
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів 

Бюджетні 
асигнування 
на утримання 
виконавця

У межах 
коштори-
су

Зміцнення 
гарантій
реалізації 
громадянами 
конституційного 
права на участь 
в
управлінні
державними 
справами

4. Удосконалення 
системи видачі 
документів 
дозвільно-
погоджувального 
характеру за 
принципом 
організаційної 
єдності

Забезпечення роботи міського 
„Діалог-центру” з 
консультаційних, дозвільних 
та узгоджувальних процедур 
для громадян і суб’єктів 
підприємницької діяльності:
  виготовлення брошур, 
буклетів, довідників, 
інформаційних стендів щодо 
роботи центру та видачі 
дозвільних документів;
  проведення тематичних 
семінарів, нарад, навчань для 
підприємців
Здійснення моніторингу 
роботи дозвільного центру

2011-
2012
роки

2011-
2012
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів
Адміністра-
тори 
Кіровоград-
ської міської 
ради

Адміністра-
тори 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Власні кошти 
виконавців

Власні кошти 
виконавців

У межах 
коштори-

су

У межах 
коштори-
су

Спрощення 
процесу
отримання 
дозволів
та ведення
підприємницької
діяльності

Здійснення 
контролю за 
роботою 
дозвільного 
центру з метою 
удосконалення 
його роботи
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5. Удосконалення 

правового 
регулювання 
підприємницької 
діяльності

Підготовка та внесення в 
установленому порядку до 
центральних органів 
виконавчої влади пропозицій
до проектів законів щодо 
удосконалення дозвільної 
системи, впорядкування 
контрольної діяльності,
мікрокредитування, 
удосконалення спрощеної 
системи оподаткування, 
запровадження єдиного 
соціального податку

2011-
2012
роки

Адміністрато-
ри Кіровоград-
ської міської 
ради

Департамент 
економіки та 
фінансів

Власні кошти 
виконавців

У межах 
коштори-
су

Створення 
сприятливих 
умов для 
розвитку малого 
підприємництва
Усунення 
правових, 
економічних та 
адміністратив-
них перешкод у
реалізації права 
на 
підприємницьку 
діяльність

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
1. Сприяння 

залученню 
інвестицій у 
розвиток 
підприємництва

Вивчення та поширення досвіду 
щодо кредитних програм, 
програм мікрокредитування та 
умов співпраці з міжнародними 
донорськими організаціями, що 
здійснюють підтримку програм 
розвитку підприємництва

Виготовлення збірника
паспортів вітчизняних та 
міжнародних інвестиційних 
фондів і програм.

2011-
2012
роки

2011 рік

Департамент 
економіки та 
фінансів

Департамент 
економіки та 
фінансів

Власні кошти 
виконавців

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 

У межах 
коштори-
су

2011 р.-
15,0

Розширення 
сфер діяльності 
підприємців 
міста

2. Залучення суб’єктів 
підприємницької 
діяльності до 
виставкової 
діяльності, інших

Сприяння участі підприємців 
міста у всеукраїнських та 
регіональних конкурсах товарів 
місцевого виробництва, 
виставках-ярмарках

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Власні кошти 
виконавців

У межах 
коштори-
су

Розширення 
ринку збуту 
продукції та 
послуг
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 заходів, 
спрямованих на 
просування їх 
продукції на ринки

Виготовлення презентаційних 
матеріалів (стенди, банери, 
буклети) для покращання 
інвестиційного іміджу, представ-
влення кращих підприємств 
міста на міжрегіональних та 
міжнародних виставках-
ярмарках , міжнародних 
зустрічах, форумах тощо

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 

2011 р.-
20,0

2012 р.-
20,0

3. Фінансування 
пріоритетних сфер 
розвитку 
підприємництва

Надання фінансової допомоги 
суб”єктам підприємницької 
діяльності для впровадження 
інвестиційних бізнес-проектів за 
пріоритетними напрямками 
розвитку ( за умовами співфінан-
сування з Регіональним фондом 
підтримки підприємництва у 
Кіровоградській області) 
Забезпечення здійснення 
фінансово-кредитної підтримки 
за рахунок часткового 
відшкодування відсоткових 
ставок за залученими в банках та 
інших фінансових установах, 
зокрема кредитних спілках, 
коротко- і середньо- строковими 
кредитами, що надаються 
суб’єктам малого та середнього 
підприємництва, в тому числі на 
реалізацію інвестиційних 
проектів (на умовах спів-
фінансування з РФПП)

2011-
2012 
роки

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Департамент 
економіки та 
фінансів

Регіональ-
ний фонд 
підтримки 
підприєм-
ництва

Регіональ-
ний фонд 
підтримки 
підприєм-
ництва

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету

2011 р.-
50,0

2012 р.-
100,0

2011 р.-
7,0

2012 р.-
7,0

Створення нових 
та підтримка 
діючих робочих 
місць, збіль-
шення обсягів 
виробництва, 
надходжень до 
бюджетів усіх 
рівнів
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4. Започаткування 
безробітними 
власної 
підприємницької 
справи, повернення 
їх до категорії 
зайнятого населення

Надання фінансової допомоги 
для започаткування власної 
справи та  виплати одноразової 
допомоги по безробіттю :

у 2011 році – 185 особам
у 2012 році – 190 особам

2011-
2012 
роки

Кіровоградсь-
кий міськ-
районний 
центр 
зайнятості

Фонд 
загальнообо-
в”язкового 
державного 
соціального 
страхування 
на випадок 
безробіття

У межах 
коштори-

су

Започаткування 
безробітними 
власної справи, 
зменшення 
напруження на 
ринку праці 
міста

3.Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування
інфраструктури підтримки підприємництва

1. Інформаційна 
підтримка малого 
бізнесу

Надання консультацій, 
роз’яснень з питань діяльності 
суб’єктів підприємницької 
діяльності

2011-
2012 
роки

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради

Власні кошти 
виконавців

У межах 
коштори-

су

Проведення 
роз”яснювальної 
роботи з 
підприємцями

2. Забезпечення 
доступу 
підприємств малого 
бізнесу до 
бюджетних 
фінансових ресурсів

Залучення суб’єктів малого 
бізнесу до участі у торгах 
(тендерах) на закупівлю товарів, 
робіт і послуг за кошти 
державного і місцевих бюджетів

2011-
2012 
роки

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради

Кошти 
розпорядни-
ків 
бюджетних 
ресурсів

У межах 
коштори-
су

Створення умов 
добросовісної 
конкуренції, 
забезпечення 
обсягом робіт 
суб’єктів малого 
бізнесу
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3. Підвищення 
ефективності 
роботи центрів 
підтримки і 
розвитку 
підприємництва

Розміщення на  веб-сайті бази 
даних щодо :
- інформації щодо проведення 
земельних аукціонів, торгів 
(тендерів);
- рішень виконавчого комітету 
та міської ради, що регулюють 
підприємницьку діяльність у 
місті;
- переліку діючих суб’єктів 
малого підприємництва в розрізі 
галузей;
- вільних приміщень та 
земельних ділянок;
-  виставкових заходів;
- інвестиційно-інноваційних 
пропозицій;
- пропозицій та продукції 
кіровоградських товаровироб-
ників, у т.ч. малих підприємств 
- експортних пропозицій.

Придбання статистичних 
матеріалів для проведення 
аналізу роботи малих 
підприємств

2011-
2012 
роки

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Кошти 
розпорядни-
ків 
бюджетних 
ресурсів

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету

У межах 
коштори-
су

2011 р.-
5,0
2012 р.-
5,0

Забезпечення 
інформаційно-
консультативни-
ми послугами 
малого бізнесу у 
місті

Аналіз 
соціально-
економічного 
розвитку міста

4. Посилення ролі та 
значення 
підприємницьких 
громадських 
організацій у

Забезпечення ефективної роботи 
координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва 
шляхом залучення до складу рад 
широкого кола представників

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Власні кошти 
виконавців

У межах 
коштори-
су

Вирішення 
актуальних 
проблем щодо 
розвитку малого 
підприємництва
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вирішенні проблем 
суб”єктів 
підприємництва

бізнесових структур та 
систематичного розгляду 
актуальних проблем, які 
заважають розвитку 
підприємництва

Співпраця з громадськими 
об’єднаннями підприємців        
м. Кіровограда у напрямках 
розвитку підприємництва в місті

5. Формування 
позитивної 
суспільної думки 
про мале 
підприємництво

Проведення заходів до Дня 
підприємця

Започаткування та постійне 
оновлення рубрики „Вісник 
підприємця” у віснику 
Кіровоградської міської ради 
„Вечірня газета”

2011-
2012 
роки

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Відділ по 
роботі із 
засобами 
масової 
інформації

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету

Власні кошти 
виконавців

2011р.-3,0
2012р.-3,0

У межах 
коштори-
су

Відзначення 
кращих 
підприємців 
міста

Висвітлення 
роботи кращих 
підприємців

4. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки
і підвищення кваліфікації для малого підприємництва

1. Здійснення 
професійної 
підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації

Забезпечення участі підприємців 
в Програмі перепідготовки 
управлінських кадрів для сфери 
підприємництва „Українська 
ініціатива” та направлення 
спеціалістів до вищих

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Кошти 
державного, 
обласного 
бюджетів

У межах 
коштори-

су

Підвищення 
рівня 
кваліфікації 
керівників 
підприємниць-
ких структур та
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності

навчальних закладів для 
здобуття другої вищої 
економічної освіти та 
проходження стажування за 
кордоном

суб”єктів 
підприємницької 
діяльності

2. Розвиток підприєм-
ницької діяльності у 
сфері туризму

Забезпечити участь малих 
підприємств міста, які працюють 
у галузі туризму,  у туристичних  
виставках

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Кошти 
підприємців

Популяризація 
туризму

3. Сприяння розвитку
народних промислів 
та ремісництва

Сприяти створенню та підтримці
існуючих підприємств у сфері
народних промислів, 
відродженню національних 
традицій, створенню нових 
робочих місць

2011-
2012 
роки

Департамент 
економіки та 
фінансів

Кошти 
підприємців

Відродження 
національних 
традицій, 
створення нових 
робочих місць

Заступник директора департаменту економіки та фінансів –
начальник управління економіки                                                                                                                               О.Осауленко


