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ВСТУП
«Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м. Рубіжне на 20192021 роки» (далі – Програма) розроблена відділом економічного аналізу та
інвестиційної політики Рубіжанської міської ради за участю структурних підрозділів
міської ради.
Підставою для розробки Програми є Закони України: від 22.03.2012 № 4618-УІ
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;
«Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Програму розроблено з урахуванням завдань та положень:
– Концепції
Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2014-2024 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28.08.2013 № 641-р.
– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
– Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року.
– Регіональна цільова програма розвитку та підтримки малого і середнього
підприємництва на 2018-2020 роки від 03.04.2018.

I. Характеристика
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
м. Рубіжне на 2019-2021 роки

1. Загальна характеристика регіону
 Площа території – 33,76 тис.км2
 Чисельність наявного населення – 57,5 тис. осіб
 Специфіка:

- хімічна промисловість;
- машинобудування;
- ремонт та монтаж машин і устаткування;
- легка промисловість;
- видавнича діяльність;
- виробництво харчових продуктів.

 Відсоток безробітних до всього наявного населення – 3,8 %

2.

Назва

3. Головний замовник
Програми

Головний розробник
Програми
Співрозробники:
4.

«Програма розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Рубіжне на 2019-2021 роки»
Рубіжанська міська рада

Відділ економічного
політики

аналізу

та

інвестиційної

Управління та відділи міської ради

Мета Програми

Головна мета Програми – створення сприятливих умов для розвитку малого і
середнього
підприємництва,
забезпечення
зайнятості
населення,
підвищення
конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств, покращення бізнесклімату в місті, активне залучення інвестицій та ефективне використання ресурсів для
вирішення проблем місцевого економічного розвитку.
5.

Перелік пріоритетних завдань Програми за напрямами підтримки малого і
середнього підприємництва:
-

6.

Забезпечення участі підприємців у здійснені державної регуляторної політики;
Спрощення умов для ведення бізнесу;
Участь малого та середнього бізнесу в національних та регіональних проектах;
Забезпечення фінансової, ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого
та середнього підприємництва;
Підвищення рівня соціальної відповідальності малого та середнього
підприємництва;
Забезпечення підготовки кадрів для сфери малого та середнього бізнесу;
Підвищення рівня соціальної активності малого та середнього підприємництва;
Розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу.
Удосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення
суб’єктів підприємницької діяльності;
Підвищення конкурентоспроможності бізнесу, приватної ініціативи населення,
створення нових робочих місць та забезпечення самозайнятості громадян.
Очікувані кінцеві результати від реалізації
Програми

Дані Програми
(станом на
01.10.2018)

Очікувані
показники
(прогноз)
(станом на
01.01.2022)

Кількість малих підприємств (одиниць)
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення (одиниць)
Кількість середніх підприємств (одиниць)

5

8

0,9

1,4

3

6

0,5

1,0

Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб

наявного населення (одиниць)
Кількість мікропідприємств (одиниць)

265

325

Кількість мікропідприємств на 10 тис. осіб
наявного населення (одиниць)

46,1

56,5

Кількість фізичних осіб - підприємців

1915

2020

Кількість фізичних осіб - підприємців на 10 тис.
осіб наявного населення (одиниць)

333,0

351,3

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва на
території міста (одиниць)

7.

бізнес-центри

-

1

фонди підтримки підприємництва

-

1

біржі

-

-

аудиторські фірми та приватних аудиторів

-

-

банки та кредитні установи

4

5

інформаційно-консультаційні установи

1

1

інвестиційні та інноваційні компанії

-

-

страхові компанії

3

4

Фінансові компанії

-

1

Терміни і етапи реалізації Програми три роки
Програма впроваджується протягом 2019-2021 років.

8. Вартість Програми.
Обсяги та джерела
фінансування

Загальна вартість 1635,0 тис. грн.
Джерела
фінансування
Місцевий
бюджет
Державний
бюджет

Інші кошти
(за рахунок
коштів фонду
загальнообов'
язкового
державного
соціального
страхування

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом

37,0

40,0

43,0

120,0

0

0

0

0

504,5

505,0

505,5

1515,0

на випадок
безробіття)

ВСЬОГО
9.

541,5

545,0

548,5

1635,0

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснює постійна комісія міської ради з економічної
політики, бізнесу, бюджету та фінансів. Моніторинг, порівняльний та системний аналіз
здійснює відділ економічного аналізу та інвестиційної політики Рубіжанської міської ради.
Підсумки виконання Програми щорічно розглядаються на засіданнях сесії міської ради.

ІІ. Аналіз стану розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в місті
2.1. Стан і аналіз малого і середнього підприємництва в м. Рубіжне
Розвиток підприємництва є важливою засадою зростання економіки міста,
регіону та країни в цілому. Мале і середнє підприємництво відіграє значну роль у
підвищенні рівня зайнятості та рівня життя населення. Перевагою малого та
середнього бізнесу є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх
технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Малий та середній
бізнес забезпечує насичення ринку товарами та послугами, мобільно реагує на його
кон’юнктуру, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку
регіону. За даними Рубіжанської ОДПІ ГУ ДФС станом на 01.10.2018 налічувалось
273
підприємства, з яких 3 (або 1,1 % від загальної кількості) – це середні
підприємства, 5 (або 1,8 %) – це малі та 265 мікропідприємства (або 97,1%). Великі
підприємства на території міста відсутні.
За тими ж даними чисельність зайнятих у секторі малого і середнього
підприємництва становить 2620 осіб, в тому числі на середніх підприємствах 2031 осіб
(або 77,51 % від загальної кількості), а на малих та мікропідприємствах 589 осіб (або
22,49 %).
За даними Рубіжанського міського центру зайнятості станом на 01.10.2018 року
створено 33 нових робочих міста в тому числі на середніх підприємствах 6 од. (або
18,2 % від загальної кількості), а на малих та мікропідприємствах 27 од. (або 81,8 %).

Питома вага основних показників діяльності підприємств міста
Види підприємств
Загальна кількість
Великі
Середні
Малі
Мікропідприємства

0
1,1
1,8
97,1

Питома вага, %
зайнятих
працівників

Створено нових
робочих місць

0
77,51

0
18,2

22,49

81,8

Враховуючи, що мале та середнє підприємництво має сприяти вирішенню
проблем зайнятості населення, слід відзначити, що продовжується позитивна
тенденція збільшення працюючих у цьому секторі економіки. Причиною цього, перш за
все, став міграційний рух населення у зв’язку із проведенням на території області
антитерористичної операції. Так, кількість найманих працівників на підприємствах
малого бізнесу у 2018 році збільшилося, порівняно з 2016 роком на 47,6% (2018 рік –
2620 осіб, 2016 рік – 1775 осіб).
При міській раді створена «Координаційна Рада з питань розвитку
підприємництва при виконавчому комітеті Рубіжанської міської ради», склад якої був
суттєво оновлений у зв’язку з кадровими змінами.
На офіційному веб-сайті Рубіжанської міської ради постійно оновлюється база
даних про наявність на території міської ради вільних приміщень комунальної форми
власності виробничого та невиробничого призначення, які пропонуються для викупу
або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для ведення господарської діяльності.
Міською радою забезпечена діяльність центру надання адміністративних послуг
з дотриманням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Протягом 9 місяців 2018 року до відділу Державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та прав на нерухоме майно надійшло 1443 звернення з
питань підприємництва.
В області та безпосередньо в місті щорічно проводиться урочистий захід до дня
підприємця. Було вшановано ініціативних, талановитих, успішних підприємців, які
вносять вагомий внесок в економічне та соціальне життя суспільства, створюють нові
робочі місця, підвищують конкурентоспроможність регіону.
Так, в 2018 році за вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток
регіону були нагороджені відзнакою Луганської обласної адміністрації директор ТОВ
«Тандем ЛТД» та директор ТОВ «Промінвест Пластик». Грамотами виконавчого
комітету Рубіжанської міської ради до Дня підприємця нагороджено 17 суб’єктів
підприємницької діяльності міста.
В умовах скорочення чисельності найманих працівників, одним з напрямів
підвищення рівня зайнятості, є розвиток підприємницької ініціативи населення.
Міським центром зайнятості постійно проводиться робота по організації необхідної
професійної підготовки та навчання незайнятого трудовою діяльністю населення.
Відповідно до спільних дій місцевих органів влади, роботодавців, соціальних партнерів
та служби зайнятості стан ринку праці у м.Рубіжне за 9 місяців 2018 року
характеризується такими показниками.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість громадян, які
звернулися до Рубіжанського міського центру зайнятості та отримали статус
безробітного зменшилася на 7,9%: 2164 осіб за 9 місяців 2018 року, 2359 - за 9 місяців
2017 року.
Розподілилися безробітні за причинами незайнятості у такий спосіб:
Усього
перебувало
Причина незайнятості
на обліку в
службі
зайнятості
вивільнені у зв"язку зі змінами в організації виробництва та
військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або

52

штату без права на пенсію
звільнені за власним бажанням

426

звільнені за порушення трудової дисципліни

3

особи,які звільнилися із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби

1

звільнені з установ, що виконують покарання або здійснюють
примусове лікування

0

випускники середніх загальноосвітніх шкіл,

1

випускники професійно-технічних закладів освіти,

9

випускники вищих закладів освіти,

56

звільнені за угодою сторін

462

у зв’язку із закінченням строку трудового договору

310

незайняті з інших причин

173

особи, які не були зайняті з різних причин більше 1 року

671

Переважна більшість зареєстрованих у центрі зайнятості протягом звітного
періоду складають жінки - 1343 осіб, тобто 62,1% від загальної кількості.
Протягом 9 місяців 2018 року проводилися індивідуальні та групові консультації
щодо видачі ваучерів, семінари, презентації курсів навчання. Всього охоплено 127 осіб.
Суттєвою підтримкою роботодавців з боку Державної служби зайнятості у
напрямку створення нових робочих місць, є надання компенсації фактичних витрат
роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі — єдиний внесок) при працевлаштуванні на такі місця безробітних
громадян, відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ №347 від
15.04.2013 року.
За 9 місяців 2018 року 23 роботодавця змогли отримати компенсацію на 34
новостворених робочих місць, витрачено на ці цілі 257,8 тис. грн.
2.2. Основні проблеми, що стримують розвиток малого та середнього
бізнесу
Проведений аналіз свідчить, що малий та середній бізнес в місті розвивається
уповільнено та нерівномірно. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок
ряду проблем, як на регіональному, так і на державному рівні, що є стримуючим
фактором його розвитку, посиленим кризовими явищами. Негативно вплинули на
розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які спостерігались і в Україні
протягом останніх років: погіршення фінансової ситуації, девальвація національної
грошової одиниці, нестабільність банківської системи, втрата суб’єктами
господарювання окремих ринків збуту продукції.

2.3. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів
для реалізації Програми (SWOT-аналіз)

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

Під час розробки проекту Програми, для окреслення внутрішніх (сильні та
слабкі сторони) та зовнішніх (позитивні можливості та загрози) чинників, що
впливають на розвиток підприємницької діяльності, було використано метод SWOTаналізу.

Позитивний вплив:

Негативний вплив:

Сильні сторони (Strengths):

Слабкі сторони (Weaknesses):

- вигідне географічне і транспортне
положення міста;
- переміщення бази трудових ресурсів з
окупованих
територій
для
здійснення
підприємницької діяльності;
- наявність
розвинутого
комплексу
промислових підприємств;
- достатньо
розвинута
фінансова,
телекомунікаційна,
транспортна
інфраструктура;
- наявність
вільних
кваліфікованих
трудових ресурсів, у тому числі ВПО;
- наявність в місті ринків збуту товарів і
послуг та постачальників компонентів для
невеликих підприємств;
- велика
кількість
пропозицій
висококваліфікованих спеціалістів на ринку
праці;
- велика кількість науково-дослідних
організацій;
- наявність адміністративного центру,
який працює за принципом організаційної
єдності.
Можливості (Opportunities):

- зниження обсягів виробництва;
- недостатній
рівень
рекреаційно
туристичної інфраструктури;
- розірвані інтеграційні взаємозв’язки із
м. Луганськ та містами окупованої
території;
- складність
залучення
значних
інвестицій;
- близькість зони АТО, що стриму
розвиток бізнесу;
- нестабільна демографічна ситуація у
місті;
- низький рівень міжрегіонального
міжнародного співробітництва, експортно
діяльності;
- недоотримання
в
бюджет
міста
податкових відрахувань.

- реформа адміністративно – територіального
устрою України та розширення меж міста;
- дерегуляція та реформа підприємництва;
- участь у програмах ЄС;
- державна підтримка щодо покращення
інфраструктури для бізнесу;
- системні дії влади, спрямовані на підтримку
малого та середнього бізнесу;
- надання професійної допомоги бізнесу у
залученні інвестицій;
- удосконалення процедури отримання

недосконалість законодавчої бази в
сфері підприємництва;
поглиблення міжнародної економічної
кризи;
погіршення загальної економічної
ситуації в країні;
подальше підвищення цін на енергоносії;
нестабільність національної валюти та
інфляція;
тимчасова відсутність кредитування
СПД;
застарілі засоби виробництва;

Загрози (Threats):

адміністративних послуг, в тому числі
дозвільних документів.

висока іноземна конкуренція.

2.4. Шляхи вирішення проблем
Основними проблемами розвитку малого
залишаються:

і середнього

підприємництва

– існування правових, економічних, адміністративних перешкод в реалізації
прав на підприємницьку діяльність (Україна займає 80 місце серед 189 країн світу у
міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business – 2017, розробленому
експертами Світового Банку та Міжнародної фінансової корпорації); – недосконалість
нормативно-правового
регулювання підприємницької діяльності,
складність
адміністративних процедур; – нестабільність фінансової системи, девальвація гривні;
– підвищення тарифів на енергоресурси, скорочення внутрішнього споживчого попиту;
– висока вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього
підприємництва, низький рівень фінансово-кредитної підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності для реалізації інноваційних проектів; – недостатня
ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва,
нерозвиненість інноваційної інфраструктури; – недостатній кваліфікаційний рівень
кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати свою
справу; – низька активність суб'єктів підприємництва щодо впровадження інновацій.
Існуючи проблеми суб'єктам середнього, а особливо малого підприємництва, подолати
самотужки без підтримки та допомоги дуже важко.

ІІІ. Головна мета, пріоритетні завдання та основні принципи Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку малого і сер
Підтримка
суб’єктів
малого
та
середнього
підприємництва
здійснюватиметься шляхом надання розвитку малого та середнього бізнесу статусу
реального пріоритету в діяльності міської ради, формування механізму діючого
партнерства між органами влади й бізнесом, консолідації зусиль органів влади і
громадських об'єднань підприємців в питаннях підтримки, захисту прав та інтересів
малого та середнього бізнесу, удосконалення регуляторного середовища, системи
надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру, пошуку
нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу та залучення міжнародної
донорської допомоги, розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього
бізнесу, розширення системи професійної освіти та підготовки кадрів для сфери
підприємництва, створення умов для активізації його інвестиційно-інноваційної
діяльності.
Програма ґрунтується на основі аналізу стану розвитку підприємництва в
місті, результатів виконання попередніх програм розвитку малого та середнього
підприємництва, визначає проблемні питання, основні зовнішні та внутрішні чинники,

які стримують розвиток малого та середнього підприємництва, визначає основні цілі,
завдання щодо розвитку підприємництва в місті та комплекс заходів щодо їх реалізації.
Основні напрямки розвитку малого і середнього підприємництва:
1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
2. Інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць, подолання наслідків проведення
АТО.
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва.

ІV. Основні заходи реалізації "Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в м. Рубіжне на 2019-2021 роки"

№

Термін
Пріоритетні завдання

Зміст заходу

з/п
1

Джерела

викон.
2

3

Очікуваний

фін-ня

Вартість,
тис.грн

6

7

8

Виконавці
4

5

результат

РОЗДІЛ 1. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.

Реалізація державної
регуляторної політики
у сфері
підприємництва

Планування, підготовка плану-графіка
відстеження результативності діючих
регуляторних актів, підготовка
проектів регуляторних актів,
оприлюднення та відстеження їх
результативності відповідно до ЗУ
“Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності”.
1.1.2.Забезпечення внесення змін до
власних планів з підготовки проектів
регуляторних актів на поточний рік у
разі виникнення потреби у розробці
проектів, що не увійшли до річних
планів, та оприлюднення відповідних
змін
1.1.3. Ведення розділу "Регуляторна
політика" та розміщення поточної
інформації щодо регуляторної
діяльності на сайті міськради.

2019р.
2020р.
2021р.

Відділи міської ради,
розробники
регуляторних актів

Відділи міської ради,
розробники
регуляторних актів

Відділ економічного
аналізу та інвестиційної
політики

Міський
бюджет в
рамках
видатків
виконавчо
го
комітету
Рубіжансь
кої міської
ради

22,0
24,0
26,0

Дотримання вимог
Закону України
«Про засади
державної
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності».
Поглиблення
регуляторної
реформи.

1.1.4. Постійне оновлення
електронного реєстру регуляторних
актів та розміщення його на
офіційному сайті міськради.
Відділ економічного
аналізу та інвестиційної
політики

1.1.5. Надання методичної допомоги
при розробці регуляторних актів.

1.2.

Запровадження
діалогу між місцевою
владою та
представниками
бізнесу, встановлення
системи зворотного
зв’язку

1.2.1. Проведення засідань
Координаційної ради з питань
підприємництва та регуляторної
діяльності.

По мірі
необхідності

Колективно договірне
2019р.
1.3.

регулювання
соціально-трудових
відносин, реалізація

1.3.1. Проведення роботи щодо
легалізації трудових відносин

2021р.

1.4

1.4.1. Проведення конференцій, нарад,
«круглих столів», семінарів з питань
удосконалення надання
адміністративних послуг у сфері
господарської діяльності за участю
підприємців, громадських організацій
та місцевих дозвільних органів

Відділ економічного
аналізу та інвестиційної
політики

-

Вдосконалення
колективно договірного
регулювання
соціальнотрудових відносин.

Управління праці та
соціального
забезпечення

2020р.

конституційних прав і
гарантій роботодавців
Спрощення умов для
ведення бізнесу

-

Залучення
суб’єктів
підприємництва та
громадськості до
співпраці з
органами влади.

Міська рада,

населення, Відділ
економічного аналізу та
інвестиційної політики

Міська рада,
2019р.
Пенсійний фонд,
2020р.
2021р

Рубіжанська об’єднана
ДПІ ГУ ДФС України у
Луганскій області

-

1.4.2. Надання повного комплексу
адміністративних , консультативних та
інформаційних послуг платникам
податків міста
РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА

2.1.

Сприяння залученню
фінансовокредитних
ресурсів у сферу
малого та середнього
підприємництва

2.1.1. Інформування суб'єктів
господарювання про існуючі механізми
фінансовокредитної підтримки бізнесу,
у тому числі з використанням засобів
масової інформації та електронних
ресурсів
2.1.2. Надання фінансової підтримки
суб'єктам малого підприємництва на
реалізацію проектів
2.1.3. Часткова компенсація
відсоткових ставок за кредитами, що
надаються на реалізацію проектів
суб’єктів малого і середнього
підприємництва
2.1.4. Інформаційна підтримка суб'єктів
малого і середнього підприємництва
для участі їх у проектах і програмах
міжнародної технічної допомоги для
розвитку підприємництва
2.1.5. Залучення фінансової та
технічної міжнародної допомоги для
надання підтримки суб'єктам малого і
середнього підприємництва

2019р.

Міська рада,

2020р.

Відділ економічного
аналізу та інвестиційної
політики, міжнародні
організації, суб’єкти
підприємницької
діяльності,

2021р.

Управління праці та
соціального
забезпечення
населення

Міський
бюджет в
В межах
рамках
кошторису
видатків
виконавців
виконавчог
о комітету
Рубіжанськ
ої міської
ради,
міжнародни
х
організацій

Участь СПД
у виконанні робіт
згідно з
мікропроектами
Партнерів Проектів

2.1.6. Співпраця з соціальними
партнерами, міжнародними
організаціями, фондами в рамках
ПРООН щодо залучення міжнародних
проектів, програм мікро- та
макрофінансової підтримки та
розвитку малого та середнього бізнесу
( програми малих грантів, бізнес-ніші,
тренінги, консультації)

Міська
рада, Фонд

2.2

Фінансова підтримка
2.2.1. Надання одноразової
незайнятого
населення у
допомоги по безробіттю для
започаткування власної справи.
започаткуванні
власної справи

2019р.

Міська рада

2020р.

Міський центр

2021р.

зайнятості

загальнооб
ов’язкового
Державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
(далі
ФЗДССУ),
інші
джерела

РОЗДІЛ 3. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

500,0
500,0
500,0

Зниження рівня
безробіття,
створення нових
робочих місць.

3.1.

Забезпечення
ресурсної,
інформаційної
підтримки суб’єктів
малого та
середнього
підприємництва

Матеріальнотехнічна
3.2.

підтримка суб’єктів
господарювання

3.1.1. Надання інформаційних,
консультаційних послуг з питань
підприємницької діяльності
незайнятому населенню і
підприємцям

По мірі
необхідності

Міський центр

3.1.2. Видання довідковоінформаційних матеріалів про
адміністративні послуги.

По мірі
необхідності

Міський центр

3.1.5. Висвітлення в ЗМІ, на сайті
міськради питань надання
адміністративних послуг.

По мірі
необхідності

Міська рада,

3.2.1. Організація проведення
аукціонів і конкурсів щодо передачі
в оренду або власність суб’єктам
підприємницької діяльності вільних
площ, земельних ділянок.

По мірі
необхідності

3.2.2. Створення реєстру вільних
земельних ділянок та приміщень
для ведення бізнесу.

По мірі
необхідності

3.2.3.Розміщення на сайті міської
ради реєстру вільних земельних
ділянок та приміщень для ведення
бізнесу

По мірі
необхідності

зайнятості

зайнятості

-

-

-

-

Покращення
матеріальнотехнічного стану
центру надання
адміністративних
послуг.

Відділи міської ради

Міська рада,
Відділи міської ради

Управління
землеустрою,
архітектури та
містобудування
Рубіжанської міської
ради

-

-

Вдосконалення
надання послуг та
забезпечення
матеріально
технічним
оснащенням
суб’єктів
господарювання.

3.2.4. Проведення роботи по
залученню суб’єктів
підприємницької діяльності до
участі в ярмаркових та виставкових
заходах на обласному та
національному рівнях.

2019р.
2020р.
2021р.

Відділ економічного
аналізу та
інвестиційної
політики

-

-

Створення умов
для реалізації
товарів та послуг
суб’єктів малого
підприємництва

Фонд
3.3.1. Інформування суб’єктів
підприємництва через ЗМІ з питань:

2019р.
Міський центр

- розвитку підприємництва;

2020р.
зайнятості

- проведення виставок;
Інформаційна
підтримка суб’єктів
підприємництва та
створення
позитивного іміджу

2021р.

- навчання.

2019р.

Відділ економічного
аналізу та
інвестиційної
політики,

2020р.

cуб'єкти

2021р.

підприємницької

3 квартал
3.3.4. Проведення заходів
присвячених до святкування «Дня
підприємця».

діяльності

загальнооб
ов’язкового
Державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
(далі
ФЗДССУ)
Міський
бюджет в
рамках
видатків
виконавч
ого
комітету
Рубіжансь
кої
міської
ради

2,5
2,5
2,5

Інформаційне
забезпечення
суб’єктів
підприємництва
та формування
позитивного
іміджу.

2,0
2,5
3,0

РОЗДІЛ 4. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підвищення рівня
знань суб’єктів
підприємницької
діяльності.

4.1.1. Проведення семінарів з
питань:

Навчання

- обліку та звітності;

незайнятого
населення

- орендно-майнових відносин;

основам
підприємницької
діяльності

- статистичної звітності;

4.1.

- змін у законодавстві;
По мірі
необхідності

- оподаткування;

Державна податкова
інспекція,
Центр зайнятості,

-

-

Зниження рівня
безробіття,
створення нових
робочих місць.

Відділ статистики

- зайнятості.
4.1.2. Проведення професійного
консультування безробітних,
надання правової, фінансової і
організаційної підтримки під час
започаткування ними власної справи

По мірі
необхідності

4.1.3. Забезпечення проведення для
безробітних семінарів "Як
розпочати власний бізнес" та "Від
бізнес-ідеї до власної справи", а
також навчання безробітних
основам підприємницької
діяльності

По мірі
необхідності

Отримання
сучасної ділової
освіти та
створення умов
для обміну
досвідом.

Міський центр
-

-

зайнятості, ДПІ

15,0
Міський центр
ФЗДССУ

16,0

зайнятості
17,0

Забезпечення участі підприємців у
конференціях, семінарах,
засіданнях "круглих столів" з
проблем малого підприємництва,
які проводяться на обласному та
національному рівнях.

По мірі
необхідності

Відділ економічного
аналізу та
інвестиційної
політики, Проект
ЕС/ПРООН
«Місцевий розвиток
орієнтований на
громаду», Проектами
USАID та ін.

Кошти
Проектів

-

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Формування
інфраструктури
5.1.
підтримки
підприємництва

5.1.1. Сприяння у створенні та
функціонуванні об’єктів
інфраструктури підтримки
підприємництва
5.1.2. Створення та постійне
оновлення реєстру інфраструктури
підтримки підприємництва.

2019р.
2020р.
2021р.
2019р.
20120р.
2021р.

Відділ економічного
аналізу та
інвестиційної
політики, об’єкти
інфраструктури

Сприяння
функціонуванню
-

-

діючих об’єктів
інфраструктури
та створення
нових

V. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в
рамках видатків виконавчого комітету Рубіжанської міської ради міського бюджету за рішенням сесії
міської ради. Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших
джерел не заборонених чинним законодавством.
На реалізацію заходів Програми передбачається залучити із різних джерел фінансування
1635,0 тис. грн., у тому числі 120,0 тис. грн. бюджетних коштів.

Загальна вартість Програми по роках

Загальна вартість програми
№ Джерела фінансування
2019

2020

2021

1

Міський бюджет

37,0

40,0

43,0

2

Інші кошти

504,5

505,0

505,5

541,5

545,0

548,5

Всього:

VІ. Очікувані результати від реалізації Програми

Результатами реалізації Програми є подальший розвиток малого і середнього підприємництва,
використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання
економічних і соціальних проблем міста, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення
проблем безробіття та швидке насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

Показники виконання заходів Програми

2018
№
з/п

1.

Показник

Кількість діючих суб'єктів МСП (одиниць), у
т.ч.:
середні підприємства
малі підприємства

2019

2020

2021

(станом на
01.10.2018)

очік.

очік.

очік.

2188

2240

2297

2359

3

4

5

6

270

291

312

333

2.

3.

фізичних осіб-підприємців

1915

1945

1980

2020

Чисельність зайнятих у МСП (осіб), у т.ч.:

5490

5815

6100

6380

на середніх підприємствах

2031

2161

2291

2411

на малих підприємствах

589

609

629

649

фізичні особи-підприємці

1915

1945

1980

2020

найнятих фізичними особами-підприємцями

955

1100

1200

1300

Кількість нових робочих місць за рахунок
підприємництва (одиниць)

33

150

150

150

Протягом дії Програми планується відкриття 171 СПД, з них: 7 підприємств роздрібної
торгівлі, 3 підприємства ресторанного господарства, 4 підприємства побутового обслуговування та
додатково створити 450 робочих місць.

VІІ. Організація моніторингу реалізації Програми
та контроль за її виконанням

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного та якісного
виконання заходів усіма виконавцями, ефективної взаємодії з питань розвитку малого і середнього
підприємництва органів влади, громадських об'єднань підприємців, суб’єктів підприємницької
діяльності. Програма може щороку коригуватися.
Координацію та контроль щодо виконання основних заходів Програми здійснює Відділ
економічного аналізу та інвестиційної політики Рубіжанської міської ради.
Виконавці відповідальні за реалізацію заходів Програми, щоквартально до 5 числа місяця, що
настає за звітним кварталом, інформують Відділ економічного аналізу та інвестиційної політики про
хід її виконання. Щороку підсумки виконання Програми надаються на розгляд сесії Рубіжанської
міської ради.

Секретар міської ради

В. Соловйов

Начальник відділу економічного аналізу
та інвестиційної діяльності

Н. Коваленко

