ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів Програми розвитку малого та середнього
підприємництва на 2018-2020 роки у Машівському районі
за 2 квартал 2019 року.
№
п/п

Зміст заходу

1

2

I.
1.1

Термін
виконання
3

Джерела
фінансування

Вартість
тис.грн

Інформація про
виконання

4

5

6

Впорядкування нормативно-правового забезпечення підприємницької діяльності та здійснення
регуляторної політики

Забезпечення роботи діючої «гарячої лінії», як
системи зворотного зв’язку між місцевою владою та
представниками бізнесу в процесі вдосконалення
законодавчого поля для підприємців

2018-2020 роки

Не передбачене
фінансування

-

Районною державною
адміністрацією
забезпечено
функціонування
постійно
діючої
телефонної лінії з
питань
підприємництва; крім
того, управліннями та
відділами
райдержадміністрації
проводиться робота
як
з
суб’єктами
підприємницької
діяльності, так і з
особами, що виявили
бажання
розпочати
власну справу по
наданню
консультацій з питань
ведення
підприємницької
діяльності.

1.2

1.3

Забезпечення
видачі
документів
дозвільного
характеру згідно з Законом України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності

Забезпечення прозорості прийняття регуляторних
актів з дотриманням процедур планування діяльності
з підготовки проектів регуляторних актів, їх
розміщення на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації з метою отримання зауважень і
пропозицій від фізичних та юридичних осіб.
Виконання заходів з відстеження результативності дії
регуляторних актів та їх перегляд.

2018-2020 роки

2018-2020 роки

Не передбачене
фінансування

Не передбачене
фінансування

-

-

Відповідно до Закону
України
«Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності» та Закону
України
«Про
адміністративні
послуги» через центр
надання
адміністративних
послуг
надаються
послуги з видачі
документів
дозвільного
характеру.
За
1
півріччя 2019 року
Центром
надання
адміністративних
послуг
при
Машівськй районній
державній
адміністрації надано
2
документи
дозвільного
характеру.
Управліннями та
відділами РДА
забезпечується
дотримання
принципів державної
регуляторної
політики при
прийнятті
регуляторних актів.
Розпорядженням
голови РДА
затверджено план

1.4

1.5

Оприлюднення
інформації
регуляторної діяльності на
райдержадміністрації.

про
здійснення
офіційному сайті 2018-2020 роки

Надання суб’єктам господарювання консультативної
допомоги з питань реалізації державної регуляторної
політики

2018-2020 роки

Не передбачене
фінансування

-

Не передбачене
фінансування

-

підготовки проектів
регуляторних актів.
План
діяльності
райдержадміністрації
з підготовки проектів
регуляторних актів на
2019 рік розроблено,
затверджено
та
оприлюднено на вебсайті
райдержадміністрації
у
розділі
«Регуляторна
політика».
Щоквартально
формується
реєстр
діючих регуляторних
актів,
який
оприлюднено на сайті
райдержадміністрації.
Надаються
консультації з питань
державної
регуляторної
політики всім
зацікавленим
суб’єктам.

ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка
2.1

Запровадження співпраці з банківськими та 2018-2020 роки
небанківськими фінансовими установами для
спрощення
системи
кредитування
та
мікрокредитування суб’єктів малого та середнього
бізнесу

Кошти районного
бюджету та
виконавців

450.0

Районною державною
адміністрацією
забезпечено
співпрацю
з
банківськими
установами
району
щодо кредитування

2.2

3.1

3.2

4.1

Надання безвідсоткової фінансової допомоги на 2018-2020 роки
поворотній
основі
безробітним
з
числа
малозабезпечених
сімей
для
організації
підприємницької діяльності в рамках пілотного
проекту «Рука допомоги»

Кошти Фонду
В межах
загальнокошторису
обов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

ІІІ. Розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва
Проведення роботи щодо підтримки інфраструктури 2018-2020 роки
Не передбачене
підприємництва шляхом створення бізнес-центрів,
фінансування
бізнес
інкубаторів,
ресурсних
центрів,
консультаційних та інформаційних установ у районі
Проведення Дня підприємця з відзначенням кращих
2018-2020 роки
Не передбачене
підприємців, які внесли вагомий внесок у соціальнофінансування
економічний та культурний розвиток Полтавської
області
ІV. Сфера надання адміністративних послуг
Надання методологічної допомоги новоствореним 2018-2020 роки
Не передбачене
територіальним громадам з питань створення та
фінансування

суб’єктів малого та
середнього бізнесу.
Заключено угоду про
співпрацю
з
Полтавським
обласним
управлінням ПАТ «
Державний ощадний
банк України».
Надаються
консультації
суб’єктам
підприємницької
діяльності щодо
отримання кредитів
на розвиток бізнесу.
-

-

-

-

-

Центром
надання
адміністративних

діяльності центрів адмінпослуг

4.2

4.3

послуг
при
Машівській
РДА
забезпечено надання
методологічної
допомоги
та
консультацій
щодо
діяльності та роботи
ЦНАП
територіальним
громадам району.

Проведення
спільно
з
суб’єктами
надання 2018-2020 роки
адміністративних послуг навчальних заходів для
адміністраторів центрів

Не передбачене
фінансування

-

Проведення моніторингу щодо кадрового та 2018-2020 роки
технічного
забезпечення
центрів
надання
адміністративних послуг

Не передбачене
фінансування

-

Адміністраторами
ЦНАП спільно з
суб’єктами надання
адміністративних
послуг
постійно
проводяться навчання
для
підвищення
якості
надання
адміністративних
послуг та покращення
професійного рівня
адміністраторів
ЦНАП.
З метою належного
обслуговування
суб’єктів звернення
штатна чисельність
працівників Центру
надання
адміністративних
послуг складає 3
одиниці,
(в тому
числі
начальник

відділу).
Кожен
адміністратор
забезпечений
іменною печаткою.
Робочі
місця
адміністраторів
центру
забезпечені
комп’ютерною
технікою.

5.1

V. Підготовка кадрів
Проведення семінарів і майстер-класів для бажаючих 2018-2020 роки
Кошти Фонду
В межах
розпочати власну справу, у т.ч. для демобілізованих
загальнокошторису
із зони АТО та ВПО
обов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

За 1 півріччя 2019
року Машівською
районною філією
Полтавського ОЦЗ
центром зайнятості
проведено
2 семінари з питань
започаткування
власної справи та
ведення малого
бізнесу, в яких
прийняли участь 18
осіб, в т ч. 2
демобілізованих із
зони АТО.

VI. Підтримка програм зайнятості. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи у незайнятого населення
6.1

Сприяння підвищенню зацікавленості роботодавців у 2018-2020 роки
створенні нових робочих місць у пріоритетних видах
економічної діяльності, зокрема шляхом компенсації
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування для працевлаштування
безробітних

Кошти Фонду
В межах
загальнокошторису
обов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

Шляхом компенсації
роботодавцям
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
за 1
півріччя 2019 року

працевлаштовано 2
безробітних,
сума
компенсації
склала
5.5 тис. грн
6.1

Забезпечення професійного орієнтування
незайнятого населення з метою розвитку ними
підприємницької ініціативи у сфері малого та
середнього бізнесу шляхом виплати одноразової
допомоги по безробіттю для організації власної
справи

2018-2020 роки

6.3

Забезпечення надання просвітницької та методичної
підтримки жителям сільської місцевості у створенні
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

2018-2020 роки

Кошти Фонду
В межах
загальнокошторису
обов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття
Не передбачене
фінансування

-

Відділом
агропромислового
розвитку проводиться
просвітницька робота
серед
жителів
сільської місцевості,
представників органів
місцевого
самоврядування
по
організації заготівлі
молока
на
селі,
створенню
стаціонарних пунктів
заготівлі,
обслуговуючих
кооперативів .

