ДОВІДКА
про стан і основні завдання з виконання повноважень щодо сприяння
розвитку малого і середнього бізнесу у І півріччі 2018 року
Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого
підприємництва» рішенням четвертої сесії сьомого скликання районної ради
затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016-2020 роки (рішення від 26 лютого 2016 року
№ 46). Також, рішенням районної ради від 06 квітня 2018 року № 295 внесено
зміни і доповнення до даної програми. Відповідно чого, затверджено обсяг
фінансування на розвиток малого бізнесу у 2018-2020 роки по 500 тис.грн., на
співфінансування по наданню фінансової допомоги суб’єктам господарювання
району на впровадження інвестиційних проектів за рахунок коштів обласного
бюджету – 100 тис.грн.
На сьогодні подано листи до постійної комісії районної ради щодо
розгляду питання на черговій сесії про внесення змін до бюджету і виділити
кошти на підтримку малого і середнього бізнесу.
22 березня 2018 року укладено договір про спільну діяльність щодо
фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва з
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області.
Співфінансування з місцевого бюджету в 2018 році становить 100 тис.грн. У
поточному році кошти не виділялися.
У районі працюють такі об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу
(надання послуг, кредитів): 2 кредитні спілки, Асоціація фермерів
Голованівського району, Асоціація фермерів Кіровоградської області, 5 філій
банків, сектор (центру) надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації.
Протягом минулого та цього року надавалися кредити суб’єктам
господарювання: «Приватбанк» – «Агро-КУБ», «КУБ»; «Ощадбанком» –
кредити та компенсація відсотків фермерським, «Будуй своє»; «Райффазен Банк
«Аваль» – «Довіра», «Відновлювальна кредитна лінія», «Овердрафт», «Івест без
застави», «Інвестиційні кредити».
Асоціація фермерів Голованівського району сприяє фермерським
господарствам у отриманні коштів з державного бюджету на підтримку
розвитку аграрних підприємств, керівник Асоціації фермерів Кіровоградської
області надає також консультативну допомогу суб’єктам господарювання.
У райдержадміністрації надаються консультації щодо розвитку малого
підприємництва, отримання допомоги на розвиток бізнесу та інше за телефоном
2-19-30 начальником відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури Артвіх І.О. та відкриття підприємницької діяльності
Кукурузою І.О. державним реєстратором фізичних осіб-підприємців та
юридичних осіб.
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Одним із заходів зі сприяння розвитку підприємництва є максимальне
спрощення надання адміністративних послуг як для громадян, так і суб’єктів
господарювання. З цією метою упорядковується система надання
адміністративних послуг. У повному обсязі прийняті повноваження у сферах
державної реєстрації нерухомості та бізнесу від органів юстиції. Розпочали
свою діяльність державні реєстратори, які забезпечують безперебійну
реєстрацію. Розширено перелік послуг центрів надання адміністративних
послуг у сферах земельних відносин, державної реєстрації нерухомості, бізнесу
та інші. Забезпечено функціонування сектору (центру) надання
адміністративних послуг райдержадміністрації.
У поточному році адміністраторами сектору (центру) надання
адміністративних послуг райдержадміністрації зареєстровано 2400 заяв на
надання адміністративної послуги. З них надано 1953 дозволи (інші 95 відмов)
та надано 352 консультації.
Державним реєстратором фізичних та юридичних осіб зареєстровано
фізичних осіб – 47, юридичних – 3. Видано 52 витяги для суб’єктів
господарювання, 50 проведено реєстрацію змін. 28 фізичних осіб припинено
діяльність, а юридичних – 2.
Укладено договір оренди визначеного майна, що належить до державної
власності з регіональним відділенням Фонду державного майна України в
Кіровоградській області (приміщення казначейської служби) на оренду
приміщення для складання архіву (справ).
За 6 місяців 2018 року було 2 звернення до районної ради від підприємців
щодо передачі в оренду або у власність приміщень комунальної власності для
здійснення основної діяльності.
У 2017 році до районного центру зайнятості звертався суб’єкт
підприємницької діяльності, який є учасником антитерористичної операції, за
послугами щодо сприяння впровадження бізнес-проектів і отримав одноразову
допомогу для започаткування власної справи. У поточному році 1 громадянин
отримав фінансову допомогу і здійснює свою господарську діяльність.
Проводився пошук суб’єктів, які бажають отримати фінансову допомогу
на впровадження своїх інвестиційних проектів. Так, згідно з журналом
реєстрації звернень громадян відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації від 02 квітня 2018 року
№ 3 та 27 квітня 2018 року № 4 (індекс З-048) звернувся житель села Троянка
Зубницький О.А. та 26 липня 2018 року №6 (К-048) жителька смт Голованівськ
Кублик Г.В. Даним громадянам надано консультацію щодо відкриття
підприємницької діяльності, реквізити Регіонального фонду підтримки
підприємництва у Кіровоградській області, а також інформацію про
оголошений конкурс бізнес-проектів суб’єктів, зразок бланку заяви про надання
фінансової допомоги. Робота з даного питання надалі продовжується і дане
питання знаходиться під контролем.
На 2018 рік заплановано:
за власні та інвестиційні кошти до кінця поточного року буде відкрито 7
торговельних точок,
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продовження проектування електростанції на твердому паливі «Відходи
соняшнику» потужністю до 6 МВт ТОВ «Відродження»;
будівництво елеватора ТОВ АПК «Розкішна»,
реконструкція комплексу будівель нафтобази ТОВ «КРЕАТИВ ВОРД»
станція Голованівськ;
відновлення будівель та будівництво споруд у фермерських господарствах.
З метою створення нових робочих місць, наповнення місцевого бюджету
продовжується робота із суб’єктами господарювання щодо відкриття нових,
додаткових об’єктів як за інвестиційні так і за кошти місцевого бюджету,
надаються консультації щодо відкриття власної справи, збільшуються надання
адміністративних послуг, для здійснення підприємницької діяльності
надаються в оренду або у власність приміщення комунальної власності.
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації сприяє
інформаційно-консультативним роз’ясненням та надається допомога аграріям
стосовно державної підтримки на розвиток тваринництва, садівництва,
компенсація вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва,
розвитку господарств).
Проводиться робота щодо створення молочного кооперативу в районі на
базі ПП «Діброва» Лінчевським В.Г. та відповідне його матеріальне
забезпечення.
Здійснюється прискорення надання земельних ділянок та дозвільних
документів під об’єкти будівництва суб’єктам господарювання, надання
вихідних даних на проектування, видача паспортів прив’язки на тимчасові
споруди для ведення бізнесу в смт Побузьке (10 особам), надання земельних
ділянок для розміщення торговельних споруд смт Побузьке (7 особам),
прискорення процедури проведення аукціону на земельну ділянку під об’єкт
торгівлі в смт Голованівськ (3 суб’єктам).
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 262 та 49 об’єкта
відповідно, також 55 ларьків, 32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних
станцій. Групою у складі представників відділу економічного розвитку,
торгівлі,
промисловості
та
інфраструктури
райдержадміністрації,
Голованівського
районного
управління
Головного
управління
Держпродспоживслужби в області, управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, Голованівського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в області та Голованівської ОДПІ Головного управління
Державної фіскальної служби у області проводиться відповідна робота з
керівниками ринків, магазинів, власниками кіосків та інших закладів торгівлі
щодо дотримання ними правил торгівельного обслуговування населення, прав
споживачів та інших нормативно-правових документів. З метою захисту
інтересів споживачів в районі проводився щодекадний моніторинг цінової
ситуації на борошно, хліб і хлібобулочні вироби, крупи, цукор, м`ясо, ковбаси
варені першого і другого ґатунку, олію, молоко, сметану, сир, масло тваринне
по дотриманню величини торговельних надбавок.
Крім моніторингу цін на продовольчі товари систематично проводиться на
нафтопродукти (щоденно, щодекадно) по одних і тих же підприємствах, на одні
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й ті ж види товарів, що дає можливість співставляти дані, бачити процеси в
динаміці, робити об’єктивні висновки. Відповідно до вимог чинного
законодавства ціни на товари народного споживання, в тому числі на значну
частину продовольчих товарів, формуються у вільному режимі. В той же час,
ціни на продукти харчування, як на найбільш соціально важливу групу товарів,
знаходяться постійно у полі зору.
У Голованівському районі відсутні об’єкти права державної власності, що
підлягають приватизації.
В 2018 році відкрито 5 торговельних павільйони. Будуються 2 магазини по
вулиці Ринковій в смт Голованівськ.
Регуляторні акти райдержадміністрацією у 2018 році не приймалися.
Відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» державна регуляторна політика в
районі спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських
відносин, вдосконалення адміністративних відносин між регуляторними
органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно
недоцільних та неефективних регуляторних актів. Розробниками здійснюється
планування, підготовка аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних
актів, проекти регуляторних актів проходять процедуру попереднього
оприлюднення та обговорення.
На офіційному веб-сайті Голованівської райдержадміністрації у розділі
«Регуляторна політика» відділом економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації постійно висвітлюється
інформація щодо стану здійснення державної регуляторної політики у районі.
Органами місцевого самоврядування проведено перегляд регуляторних
актів та встановлено, що вони відповідають державній регуляторній політиці.
У 2018 році проведено 2 засідання робочої групи з прискореного перегляду
регуляторних актів райдержадміністрації (протоколи від 04 червня 2018 року
№ 1, від 30 липня 2018 року № 2).
14 серпня 2018 року в актовому залі приміщення районної ради головним
спеціалістом Сектору Державної регуляторної служби України в області
Ратушною О.М. буде проведено начальний семінар для голів та секретарів
сільських і селищних рад.

