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№ 246-р

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.
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 райдержадміністрації.
У райдержадміністрації надаються консультації щодо розвитку малого
підприємництва, отримання допомоги на розвиток бізнесу, відкриття
підприємницької діяльності тощо.
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 поточному році адміністраторами сектору (центру) надання
адміністративних послуг райдержадміністрації зареєстровано 2400 заяв на
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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.
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.
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).
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 вересня 2018 року № 22:
1. Фінансовому управлінню, відділу економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури райдержадміністрації вжити додаткових
заходів щодо посилення роботи з підтримки підприємництва та передбачити їх
фінансування з місцевого бюджету.
2. Відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації:
зосередити зусилля на забезпечення виконання основних показників та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів;
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забезпечити
виконання
районної
програми
розвитку
підприємництва в Голованівському районі на 2016-2020 роки.

малого

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

