
                                                 
 
 
 

          Додаток  
                                                                                                                                до Програми розвитку малого і середнього  
                                                                                                                                підприємництва у м.Кіровограді на 2016-2020 роки 
                                                                                                                                         
Основні напрямки реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 

 

№ 
з/п 

 

Пріоритетні 
завдання 

 

 
Зміст заходу 

 
 

Термін 
вико- 
нання 

 

Виконавці 
 
 

Джерела 
фінансу-
вання,тис. 
грн. 

Очікуваний 
результат 

   

1 2 3 4 5 6  7 

Розділ І.  Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 
1.1. Планування діяльності з підготовки 
проектів нормативних актів, які регулюють 
здійснення підприємницької  діяльності 

2016- 
2020 
роки 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської  міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

1.2.  Забезпечення прозорості підготовки 
проектів регуляторних актів шляхом 
оприлюднення через засоби масової 
інформації та на веб-порталі міської ради в 
мережі Інтернет (розділ «Регуляторна 
політика») 

2016- 
2020 
роки  

 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

1. Підвищення 
ефективності 
реалізації 
державної 
регуляторної 
політики 

1.3. Виконання заходів з відстеження 
результативності дії регуляторних актів та їх 
перегляд  

2016- 
2020 
роки 

 
 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

Створення 
прозорих умов 
функціонування 
органів влади і 
органів місцевого 
самоврядування. 
Забезпечення 
гласності при 
підготовці 
нормативних 
актів    
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1.4. Адміністрування  розділу  «Регуляторна 
політика» на офіційному веб-порталі 
Кіровоградської  міської ради в мережі 
Інтернет  

2016- 
2020 
роки 

  
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

  

1.5. Проведення відкритих обговорень 
проектів регуляторних актів, які суттєво 
впливають на розвиток малого і середнього  
підприємництва,  за участю суб’єктів 
господарювання, галузевих рад і спілок,  
підприємницьких  інституцій 

2016- 
2020 
роки 

  
 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради  

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

 

2.1. Активізація співпраці та розвиток 
партнерських відносин  між суб’єктами 
підприємництва і владою  та забезпечення 
рівноправних умов діяльності  для суб’єктів 
всіх форм власності 

2016-
2020 
роки 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

2 Підвищення 
рівня 
правового і 
соціального 
захисту 
суб’єктів 
підприєм-
ництва 

2.2.  Вжиття спільних заходів щодо легалізації 
трудових відносин та оплати праці на 
підприємствах малого і середнього бізнесу 

2016-
2020 
роки 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 
 

Створення 
сприятливих 
умов розвитку 
малого підприєм-
ництва, усунення 
правових, еконо-
мічних та 
адміністративних  
перешкод у 
реалізації права 
на підприєм-
ницьку діяльність 
 

Розділ ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка 
 

 
Удоскона-
лення  
фінансової   

1.1. Інформування представників бізнесу 
щодо  можливостей доступу до  
альтернативних видів фінансово- кредитної  

2016-
2020 
роки  

Управління 
економіки  
Кіровоград- 

Бюджетні 
асигну-
вання на  

Розширення 
можливостей 
доступу  
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підтримки (міжнародні фонди, програми 
технічної допомоги, системи лізингу,  
фандрайзингу, страхування інвестиційного 
ризику тощо) 
 

 

ської міської 
ради 

утримання 
виконавців  

 

підприємців до 
додаткових 
фінансових 
ресурсів 

 підтримки 
підприємни-
цьких 
ініціатив 

1.2. Підтримка підприємницьких ініціатив 
безробітних шляхом надання  одноразової 
допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності  

2016-
2020 
роки  

 
  
 

Кіровоград-
ський 
міськрайон-
ний центр 
зайнятості   

В межах 
бюджетних 
призначень 

Започаткування 
безробітними 
власної справи, 
зменшення 
напруження на 
ринку праці  

2.1. Залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до участі у проектах  
міжнародної технічної допомоги  

2016-
2020 
роки 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради   

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 
 

2.2. Надання консультативної та практичної 
допомоги суб’єктам підприємництва у 
розробці проектів для участі в конкурсах 
міжнародних фінансових компаній, фондів, 
донорських програмах 
 

2016-
2020 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради   

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 

2. Впровадження 
інвестиційної 
та 
інноваційної 
підтримки 

2.3. Сприяння суб’єктам малого і середнього 
бізнесу у реалізації інвестиційних проектів та 
поширення інформації про інвестиційні 
пропозицїі підприємців серед потенційних 
інвесторів 

2016-
2020 
роки 

 
 
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради  

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 

Сприяння у 
реалізації 
інвестиційних 
проектів суб’єктів 
господарювання  
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2.4. Залучення суб’єктів малого і середнього 
бізнесу до участі  у Всеукраїнських, 
міжнародних економічних, інвестиційних та  
інноваційних  форумах 

2016-
2020 
роки 

 
 
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради  

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

 

  

2.5. Поширення   інформації   щодо   впровад-
ження нових енергозберігаючих та 
екобезпечних технологій  

2016-
2020 
роки 

 
 
 
  

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради  

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

Сприяння 
впровадженню 
новітніх 
технологій 

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

2016-
2020 
роки 

 
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2016 р.-30,0  
2017 р.-30,0 
2018 р.-30,0 
2019 р.-30,0 
2020 р.-30,0 
 

3 Залучення 
суб’єктів 
підприємни-
цької 
діяльності до 
виставкової 
діяльності, 
інших заходів, 
спрямованих 
на просування 
їх продукції 3.2. Виготовлення презентаційних матеріалів    

(стенди, банери, буклети) для покращення 
інвестиційного іміджу, представлення 
підприємств міста на місцевих, 
міжрегіональних та міжнародних виставках-
ярмарках, зустрічах, форумах тощо 
 

2016-
2020 
роки 

 
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2016 р.-30,0  
2017 р.-30,0 

Розширення 
ринків збуту 
продукції та 
послуг 
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 2018 р.-30,0 
2019 р.-30,0 
2020 р.-30,0 
 

 

4 Фінансування 
пріоритетних 
сфер розвитку 
підприєм-
ництва 

4.1. Надання фінансової допомоги суб’єктам 
підприємницької діяльності для впро-
вадження інвестиційних бізнес-проектів за 
пріоритетними напрямками розвитку (за 
умовами співфінансування з Регіональним 
фондом підтримки підприємництва у 
Кіровоградській області) 

2016-
2020 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради, 
Регіональний 
фонд 
підтримки 
підприємниц

тва у 
Кіровоград-
ській області 
 

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2016 р.-50,0  
2017 р.-60,0 
2018 р.-70,0 
2019 р.-70,0 
2020 р.-70,0 

Створення нових 
та підтримка 
діючих робочих 
місць, збільшення 
обсягів 
виробництва, 
надходжень до 
бюджетів усіх 
рівнів 

5 Сприяння 
розвитку 
нових 
спеціалізова-
них 
туристичних 
маршрутів та 
екскурсійних 
програм 

5.1. Розробка нових туристичних маршрутів 
містом, виготовлення сувенірної продукції, 
відродження народних промислів 

2016-
2020 
роки 

Відділ 
культури і 
туризму 
Кіровоград-
ської міської 
ради, 
Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

Підвищення 
інтересу до міста. 
Залучення нових 
інвестицій. Збіль-
шення кількості 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності  
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Розділ ІІІ. Формування інфраструктури  підтримки підприємництва 
1.1. Інформування суб’єктів господарювання 
через засоби масової інформації, офіційний  
веб-портал міської ради про зміни в 
законодавстві та процедуру отримання 
документів дозвільного характеру та 
адміністративних послуг 
 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання  
адміністра-
тивних 
послуг 

Бюджетні 
асигну-  
вання на  
утримання 
виконавців   

1.2. Збільшення кількості адміністративних 
послуг, що надаються через ЦНАП  за 
різними видами діяльності 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  

1.3. Постійне оновлення інформаційних 
стендів з надання адміністративних  та інших 
послуг, здійснення електронних консультацій 
заявників 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

1.4. Проведення анкетування та вивчення 
думки суб’єктів підприємництва та 
відвідувачів щодо якості надання 
адмніністративних послуг 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

1. Вдоскона-
лення 
дозвільної 
системи та 
надання 
адміністратив-
них послуг 

1.5. Покращення матеріально-технічної бази 
Центрів надання адміністративних послуг та  
обслуговування платників податків 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг, 
Кіровоград- 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

 

Забезпечення 
прозорості та 
відкритості 
звернень, 
запровадження 
сучасних форм 
надання 
адміністративних 
послуг 
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    ська ОДПІ 
ГУ ДФС у 
Кіровоград-
ській області 

  

2 Забезпечення 
права 
підприємців 
на отримання 
адміністратив

них послуг 

2.1. Забезпечити можливість заповнення 
запитів на отримання інформації через 
мережу Інтернет безпосередньо на 
реєстраційному порталі, отримання в 
електронному вигляді виписок, витягів 
довідок з Єдиного державного реєстру 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   
 

Забезпечення 
запровадження 
сучасних форм 
надання 
адміністративних 
послуг 

3 Сприяння 
створенню 
інфраструктур

и розвитку 
малого 
підприєм-
ництва 

3.1. Реалізація пілотного проекту «Бізнес-
інкубатор соціальних проектів і коворкінг 
центр для молоді» 

2016-
2020 
роки 

Відділ сім'ї 
та молоді 
Кіровоград-
ської міської 
ради, 
управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради  

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2017 р.-50,0 
 

Подальший 
розвиток 
молодіжного 
бізнес-
середовища та 
створення нових 
робочих місць 

  3.2. Проведення міського конкурсу бізнес-
планів підприємницької діяльності серед 
молодих підприємців 

2016-
2020 
роки 

Відділ сім'ї 
та молоді 
Кіровоград-
ської міської 
ради, 
управління 
економіки 
Кіровоград- 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  
 

Сприяння в 
підготовці бізнес-
планів, 
розроблення 
програм розвитку 
молодіжного 
підприємництва 
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    ської міської 
ради 

  

Розділ ІУ. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

1.1. Створення електронної бази даних 
вільних виробничих площ підприємств, 
об’єктів комунального нерухомого майна, 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення для продажу на відкритих 
земельних торгах та забезпечення вільного 
доступу суб’єктів підприємницької діяльності 

2016-
2020 
роки 

 
 
 
 

Управління 
економіки, 
управління 
власності та 
приватизації 
комунально-
го майна, 
управління 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколиш-
нього 
середовища 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  
 

1.  Розвиток 
мережі 
інформаційної  
підтримки 
підприємниц-
тва 

1.2. Інформування суб’єктів малого і 
середнього підприємництва про проведення 
конкурсів, аукціонів, відкритих земельних 
торгів з продажу вільних  об’єктів 
комунального майна, земельних ділянках 
комерційного призначення через засоби 
масової інформації,  Інтернет-ресурси тощо 

2016-
2020 
роки 

 

Управління 
власності та 
приватизації 
комунально-
го майна, 
управління  
земельних  

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 

Забезпечення 
вільного доступу 
підприємців міста 
до ресурсу 
нерумого майна 
міста 
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1 2 3 4 5 6 7 

    відносин та 
охорони 
навколишньо

го 
середовища 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 

   

  1.3. Придбання статистичних матеріалів для 
проведення аналізу роботи суб’єктів 
підприємництва міста 

2016-
2020 
роки 

 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2016 р.-6,0  
2017 р.-7,0 
2018 р.-8,0 
2019 р.-8,0 
2020 р.-8,0 
 

Аналіз соціально-
економічного 
розвитку міста 

2 Інформаційна 
підтримка 
малого та 
середнього 
бізнесу 

2.1. Аналітичний огляд ринку реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктами  
підприємницької діяльності та наявного і 
потенційного попиту на них з боку населення 
і підприємств міста 

2016-
2020 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради із 
залученням 
фахівців-
експертів 
КДТУ,  

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  
 

Визначення 
перспективних 
видів економічної 
діяльності для 
активізації 
роботи наявних 
та створення 
нових малих і 
середніх  
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  Головне 
управління 
статистики у 
Кіровоград-
ській області  

 підприємств міста   

2.2. Розробка «дорожніх карт» основних 
дозвільно-погоджувальних процедур та 
адміністративних послуг, що надаються 
структурними підрозділами міської ради для 
кращої орієнтації суб»єктів господарювання 
та спрощення процедур їх проходження. 

2016-
2020 
роки 

Центр 
надання 
адміністра-
тивних 
послуг, 
управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  
 

Активізація 
роботи наявних 
та створення 
нових малих і 
середніх 
підприємств міста 

3. Підвищення 
якості 
кадрового 
забезпечення 
малих і 
середніх 
підприємств  
 міста 

3.1. Визначення кількісних та якісних потреб 
кадрового забезпечення малих і середніх 
підприємств міста у коротко- та 
середньостроковій перспективі у розрізі 
професій і спеціальностей. Організація 
співпраці з питань працевлаштування 
молодих фахівців-випускників закладів  
професійної освіти міста на малих і середніх 
підприємств міста 

2016-
2020 
роки 

Управління 
освіти 
Кіровоградсь

кої міської 
ради, заклади 
професійної 
освіти міста,  
Кіровоград-
ський  міськ-
районний 
центр 
зайнятості 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  
 

Забезпечення 
кадрових потреб 
малих і середніх 
підприємств міста 
працівниками з 
відповідальним 
освітньо- 
професійним 
рівнем підготовки 
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4.1. Залучення суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до участі у конкурсних 
торгах для здійснення закупівель товарів,  
робіт, послуг за бюджетні кошти 

2016-
2020 
роки 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-  
ської міської 
ради   

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців 

Забезпечення 
прозорості та 
доступу 
підприємців до 
закупівель за 
бюджетні кошти 
 

4.2. Забезпечення дії прозорого механізму 
передачі суб’єктам малого і середнього 
бізнесу комунального майна на умовах 
оренди, викупу та розрахунку плати за 
орендну майна 

2016-
2020 
роки 

 

Управління 
власності та 
приватизації 
комунально-
го майна 
Кіровоград-
ської міської 
ради   

 
 
 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   
 

4. Ресурсна 
підтримка 

4.3. Проведення земельних торгів у формі 
аукціонів з продажу або набуття права оренди 
земельних ділянок та формування реєстру 
земельних ділянок, які передбачені  для 
здійснення підприємницької діяльності 

2016-
2020 
роки 

Управління 
земельних 
ресурсів та 
охорони 
навколиш-
нього 
середовища 
Кіровоград- 
ської міської 
ради 
 

Бюджетні 
асигну-
вання на 
утримання 
виконавців 

Забезпечення 
прозорості 
проведення  
аукціонів та 
торгів 
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5.1. Сприяння розвитку мережі дорадчо-
консультативних органів у сфері 
підприємництва 

2016-
2020 
роки 

 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради   

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців   

5. Розвиток  
підприємни-
цьких 
ініціатив 

5.2. Забезпечення проведення засідань міської 
Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва, інших дорадчо-
консультативних  органів з питань 
підприємництва 

2016-
2020 
роки 

 

Виконавчі 
органи 
Кіровоград-
ської міської 
ради   

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  

Залучення 
громадськості до 
вирішення 
актуальних 
проблем щодо  
розвитку малого 
та середнього 
підприємництва 

6.1. Відзначення суб’єктів господарювання 
міста  з нагоди професійних свят 

2016-
2020 
роки 

 
 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Загальний 
фонд 
міського 
бюджету 
2016 р.-6,0  
2017 р.-7,0 
2018 р.-8,0 
2019 р.-8,0 
2020 р.-8,0 

Відзначення 
кращих 
підприємців 

6. Формування 
позитивної 
суспільної 
думки про 
підприємни-
цтво 

6.2. В місцевих засобах інформації та на веб-
сторінці міста здійснюється розміщення 
інформації про успіхи в професійній 
діяльності, досвід суб'єктів підприємництва та 
їх здобутки 

2016-
2020 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

Бюджетні 
асигну-
вання на  
утримання 
виконавців  

Підвищення 
позитивної 
суспільної думки 
про 
підприємництво 

 
Начальник управління економіки                                                                                                                            О.Осауленко
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