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1. ПАСПОРТ Програми

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ініціатор
розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документу
Розробник Програми
Співрозробники
Програми
Головний розпорядник
коштів
Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми

7.

Термін реалізації
Програми
Етапи виконання
9. Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
10.
Програми (для
комплексних програм)
8.

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
11. Програми, всього,
у тому числі:
коштів державного
бюджету

Виконавчий комітет Обухівської
міської
ради
Рішення Обухівської міської ради від
_________ №___________
Управління економіки виконавчого комітету
Обухівської міської ради
Управління економіки виконавчого комітету
Обухівської міської ради
Управління економіки, фінансове управління
виконавчого комітету виконавчого комітету
Обухівської
міської
ради;
відділ
муніципальних ініціатив та інвестицій, відділ
культури, національностей та релігій, відділ
інформаційно-аналітичного забезпечення та
комунікації з громадськістю виконавчого
комітету Обухівської міської ради; Рада
підприємців при виконавчому комітеті
Обухівської міської ради; Координаційна
рада з питань розвитку підприємництва при
виконавчому комітеті Обухівської міської
ради; Обухівська філія Київського обласного
центру зайнятості
2019 – 2020 роки
Програма розрахована на два роки
-

-
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коштів обласного
бюджету
коштів інших місцевих
бюджетів
коштів інших джерел
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої
спрямована Програма
Мале і середнє підприємництво є потужним ресурсом розвитку міста, що
суттєво впливає на обсяги виробництва, стан ринку праці, формування доходної
частини міського бюджету, сприяє задоволенню постійно зростаючих потреб
мешканців громади. В умовах економічної нестабільності швидко може
переорієнтуватися на випуск конкурентоспроможної продукції, забезпечити
самозайнятість. У сучасних умовах періодичних фінансових криз, нестабільної
соціально-економічної ситуації важливе значення для стабілізації економіки та
розв’язання основних соціальних питань має розвиток та підтримка малих і
середніх підприємств.
Одним з основних показників, що характеризують процес становлення
малого і середнього бізнесу є кількість діючих суб'єктів малого
підприємництва. За даними головного спеціаліста - державного адміністратора
виконавчого комітету Обухівської міської ради станом на 01.01.2019 у місті
зареєстровано 4369 суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому
числі юридичних осіб – 1814 одиниць, фізичних осіб-підприємців – 2555
одиниці, малюнок 1.
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Малюнок 1 Порівняльна характеристика кількості діючих суб’єктів малого та
середнього підприємництва

В стуктурі підприємств співвідношення великих, середніх і малих
підприємств на території Обухівської міської ради залишається незмінним. Як і
раніше 0,1 відсотка усіх підприємств представлено великим бізнесом (ПрАТ
«Київський картонно – паперовий комбінат»), на середні підприємства
припадає 3,9 відсотка і відповідно на малий бізнес припадає 96,0 відсотків, з
яких майже 83,0 відсотки мають статус мікропідприємств, малюнок 2. Це
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свідчить про запровадження для мікропідприємств порівняно привабливіших
умов ведення бізнесу, які переважно визначаються застосуванням
диференційованого підходу в застосуванні спрощеної системи оподаткування.
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Малюнок 2 Співвідношення підприємств, діючих на території міста Обухова

Аналізуючи структуру підприємств (малюнок 3) за видами діяльності слід
відзначити, що домінуючими є оптова та роздрібна торгівля, промисловість,
будівництво, транспорт та складське господарство, професійна, наукова та технічна
діяльність, інформація та телекомунікація, операції з нерухомим майном.
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Малюнок 3 Сфери та напрямки діяльності в 2018 році

6

Найбільш перспективним сектором економіки в місті залишається
сфера торгівлі та послуг, в якому зосереджено майже 65 відсотків всіх
підприємств (2746 одиниці). Зазначена сфера підприємницької діяльності є
найбільш схильною до коливань попиту і пропозиції, грошового обігу та
інфляції.
Кількість економічно-активного населення в Обухові 27,5 тис. осіб, з них
на малих та середніх підприємствах задіяні 6421 осіб (23 %). Протягом останніх
двох років майже 70% нових робочих місць створюється за рахунок малих та
мікро - підприємств.
За останні три роки спостерігається позитивна динаміка надходжень
місцевих податків та зборів до міського бюджету, малюнок 4.
В 2018 році сума надходжень склала 88,04 млн. грн., що на 14,44 млн.
грн., або на 19,6 % більше ніж у 2017 році.
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Малюнок 4 Динаміка надходжень місцевих податків та зборів до міського бюджету

Впродовж року на всіх підприємствах міста спостерігався приріст
обсягів виробництва, проте у зв’язку зі зміною кон’юнктури ринку, зокрема
через зменшення обсягів торгівлі із північно-східними сусідами України,
підприємства відчувають труднощі зі збутом готової продукції. Обсяг
виробленої продукції за статистичними даними в 2018 році складав 2004,9 млн.
грн., що на 6% більше проти минулого року; обсяг реалізованої продукції 2843,8 млн. грн., що на 10 % більше ніж в 2017 році, малюнок 5.
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Малюнок 5 Обсяги виробленої та реалізованої продукції малим та середнім
підприємництвом

Ефективність функціонування підприємств малого і середнього бізнесу
багато в чому залежить від установ і організацій, які надають різноманітні
послуги та допомогу суб’єктам підприємництва, тобто від розвитку відповідної
інфраструктури.
Станом на 01.01.2019 в Обухові здійснюють свою діяльність 11
небанківських фінансово-кредитних установ, 8 страхових компаній, що надають
послуги із страхування фінансових і комерційних ризиків, функціонує в місті
Обухівська організація роботодавців, рада підприємців при виконавчому
комітеті міської ради, громадське об’єднання жінок - підприємців «Жіночий
альянс», Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при
виконавчому комітеті міської ради, з якими налагоджена дієва співпраця.
Незважаючи на позитивні результати у розвитку малого і середнього
підприємництва залишаються проблемні питання, які потребують вирішення як
на державному, так і регіональному рівнях.
Відсутність фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і
сповільнений розвиток інвестиційних процесів, які є рушійною силою
економічного зростання; обігових коштів на технічне переоснащення, що
гальмує розвиток підприємств.
Суб’єкти малого та середнього бізнесу відчувають нестачу оборотних
коштів через високу вартість кредитних ресурсів та рівень інфляційних ризиків.
Високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів малого і
середнього бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування. Основним
джерелом інвестування для підприємств є власні фінансові ресурси. Доступ до
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альтернативних джерел фінансування у суб’єктів підприємництва залишається
обмеженим.
Проблемним питанням на сьогоднішній день залишаються і недосконала
система оподаткування.
З метою визначення сильних і слабких сторін малого і середнього
підприємництва, а також можливостей і загроз, що стримують розвиток
підприємницької діяльності, застосовано метод SWOT аналізу.
SWOT аналіз
Проведеним SWOT аналізом визначені внутрішні (сильні та слабкі
сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що
стримують розвиток підприємницької діяльності, на подолання яких спрямовані
заходи Програми розвитку малого та середнього підприємництва на території
Обухівської міської ради на 2019 – 2020 роки.
Сильні сторони (Strengths)
1. Вигідне географічне і транспортне
положення міста.
2. Зростання сектору малих і середніх
підприємств.
3. Наявність розвинутого комплексу
промислових підприємств.
4. Нові можливості , нові ідеї.
5. Інвестиційна привабливість.
6.Високий ступінь реалізації
прийнятих міськрадою програм і
планів соціально-економічного
розвитку.
7. Сталий баланс політичних сил, які
можуть об’єднатися для прийняття
важливих рішень.
8. Добре розвинута інженернотранспортна інфраструктура.
9.Розвинене громадянське
суспільство, що виявляється у
місцевому патріотизмі, впевненості у
власних силах мешканців та
підприємців, рішучості у відстоюванні
власних інтересів.

Слабкі сторони (Weaknesses)
1. Обмеженість ресурсів землі, майна
комунальної власності для розвитку
бізнесу.
2. Відсутність інфраструктури
підтримки бізнесу.
3. Відсутність дешевих фінансово –
кредитних ресурсів для бізнесу.
4. Відсутнє фінансування програм
підтримки, розвитку малого
підприємництва з місцевих бюджетів.
5. Слабка активна позиція
представників громадських
організацій, об'єднань підприємців у
обговоренні проектів нормативноправових актів з питань регулювання
підприємницької діяльності.
6. Відсутність стартового капіталу для
започаткування бізнесу та брак
обігових коштів для розвитку бізнесу.
7. Наявність тіньового сектору
зайнятості.
8. Відсутність свого бренду, що
спричиняє низькій привабливості
міста.
9. Неналежне інформаційне
забезпечення та рекламування щодо
привабливості міста та упорядкування
інфраструктури з метою приваблення
туристів.
9

Можливості (Opportunities)
1. Доступ до європейських ринків
збуту.
2. Створення сучасних елементів
інфраструктури підтримки
підприємництва.
3. Системні дії влади спрямовані на
підтримку малого та середнього
бізнесу.
4.Спрощення та покращення послуг з
дозвільних процедур.
5. Проведення політики стосовно
розвитку центрів підтримки бізнесу.
6. Фінансова підтримка підприємств та
надання їм податкових стимулів.
7. Розвиток туристичного потенціалу.
8. Розширення повноважень органів
місцевого самоврядування в результаті
реформи місцевого самоврядування в
результаті адміністративнотериторіальної реформи.

Загрози (Threats)
1. Невпевненість суб’єктів малого і
середнього бізнесу у стабільності умов
ведення бізнесу.
2. Збільшення фінансового
навантаження на суб’єкти
господарювання.
3. Відсутність дієвого захисту
вітчизняного виробника від
недобросовісної конкуренції.
4.Нестабільність законодавства,
можливість негативних його змін.
5. Тінізація бізнесу.
6.Наявність бар’єрів із входження
суб’єктів малого та середнього
підприємництва в інноваційні процеси
(у т.ч. через високу вартість та
тривалість окупності нововведень,
високі економічні ризики, проблеми
організаційного характеру,
нерозвиненість ринку технологій,
недоліки нормативно-правової бази
інноваційної діяльності, низький
попит на вітчизняну інноваційну
продукцію, недостатній рівень
підготовки технічного та
управлінського персоналу).
7. Подальше підвищення цін на
енергоносії.

3. Визначення мети Програми
Головна мета Програми - спрямування дій Обухівської міської ради,
суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань
підприємців, а також установ ринкової інфраструктури на створення
сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення
інвестиційного клімату, за рахунок забезпечення на місцевому рівні
конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення
його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку
міста; формування і впровадження ефективної системи його підтримки і
захисту шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів,
виробничого і наукового потенціалу; забезпечення зайнятості населення
шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності,
впровадження інноваційних моделей розвитку, сучасних технологій у сфері
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виробництва, створення нових робочих місць та подальшої співпраці з
підприємницьким сегментом на умовах соціального партнерства.
Отже, відповідно до мети, основними завданнямии Програми є:
 вдосконалення нормативно - правового регулювання підприємницької
діяльності;
 активізація роботи щодо перегляду існуючих регуляторних актів з
метою унеможливлення появи регуляторних актів, які призводять до створення
адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку
підприємництва;
 забезпечення розвитку діалогу між владою та бізнесом;
 ресурсне та інформаційне забезпечення діяльності суб’єктів
підприємництва;
 розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;
 стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого
і середнього підприємництва;
 розвиток соціального потенціалу шляхом впровадження навчальноосвітніх програм та профорієтаційних заходів;
 стимулювання створення нових робочих місць, залучення місцевого
приватного сектору до зменшення рівня безробіття;
 активізація фінансово-кредитних механізмів підтримки малого та
середнього підприємництва;
 наповнення бюджетів усіх рівнів.
4. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні
показники
Комплекс програмних заходів спрямовано на раціональне поєднання
інтересів держави, підприємницьких структур та їх формувань для забезпечення
ефективності господарської діяльності, підвищення рівня зайнятості населення
міста, досягнення прибутковості від підприємницької діяльності, задоволення
матеріальних потреб суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення участі
представників підприємницьких структур, громадських організацій, що
представляють інтереси суб’єктів малого і середнього підприємництва у
формуванні та реалізації державної політики в сфері розвитку підприємництва.
У рамках виконання Програми передбачається здійснення заходів
відповідно до пріоритетних напрямів підтримки малого і середнього
підприємництва.
1. Полегшення доступу малому та середньому бізнесу до ресурсів.
2. Підвищення
конкурентоспроможності
малого
та
середнього
підприємництва.
3. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва.
4. Сприяння виходу малого та середнього підприємництва на нові ринки.
5. Покращення регуляторного середовища.
6. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва.
7. Організаційно - промоційна діяльність.
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Напрям 1. Полегшення доступу малому та середньому бізнесу до
ресурсів
Заходи:
1.1. Спрямування доступу до фінансових ресурсів.
1.2. Покращення кадрового забезпечення малого та середнього
підприємництва.
1.3. Сприяння доступу до природних ресурсів та виробничих приміщень.
Напрям 2. Підвищення конкурентоспроможності малого та
середнього підприємництва
Заходи:
2.1 Створення умов для впровадження іновацій у діяльність малого та
середнього підприємництва.
Напрям 3. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього
підприємництва
Заходи:
3.1 Удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки малого та
середнього підприємництва.
3.2 Запровадження механізмів фінансово-кредитної підтримки малого та
середнього підприємництва.
3.3 Забезпечення доступу підприємств малого і середнього
підприємництва до бюджетних фінансових ресурсів.
3.4 Активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів
підтримки малого та середнього підприємництва.
Напрям 4. Сприяння виходу малого та середнього підприємництва на
нові ринки
Заходи:
4.1 Забезпечення інформаційної підтримки діяльності малого та
середнього підприємництва.
Напрям 5. Покращення регуляторного середовища
Заходи:
5.1 Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності.
Напрям 6. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки малого
та середнього підприємництва
Заходи:
6.1 Створення нових об’єктів інфраструктури
Напрям 7. Організаційно - промоційна діяльність
Заходи:
7.1 Формування
привабливості.

позитивного

іміджу

та

підвищення

інвестиційної
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5. Очікуванні результати виконання Програми, визначення її
ефективності
Реалізація програмних заходів сприятиме зростанню загальної кількості
зайнятого населення та скороченню рівня безробіття, збільшенню податкових
надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва,
підвищенню конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, рівня
правової та економічної обізнаності, забезпеченню малого і середнього бізнесу
кваліфікованими кадрами та створенню умов для самореалізації.
Очікувані результати Програми:

ефективна прозора регуляторна політика;

співпраця на умовах партнерських відносин між владою та бізнесом;

розвиток малих і середніх підприємств у виробничій сфері діяльності,
підвищення їх конкурентоздатності;

покращання інформаційного і ресурсного забезпечення суб’єктів
бізнесу;
підвищення професійного рівня та удосконалення кадрового потенціалу.

№
з/п
1
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Очікувані кінцеві результати від
реалізації Програми

Вихідні
дані на
початок дії
Програми
(2018 рік)
3

Очікувані
результати
2019

2020

4

5

4369

4390

4420

134

138

142

Кількість найманих працівників на
малих і середніх підприємствах, осіб

2233

2305

2336

Кількість зареєстрованих фізичних
осіб-підприємців, осіб

368

380

385

2076,5

2091,1

2103,5

24,3

25,0

25,5

88,04

90,0

92,0

2
Кількість малих і середніх
підприємств, одиниць
Кількість малих підприємств на
10 тис. осіб наявного населення,
одиниць

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг) на малих і середніх
підприємствах, млн грн:
Частка продукції у загальному обсязі
реалізованої продукції (товарів,
послуг) на малих і середніх
підприємствах, %
Загальна сума надходжень до
бюджетів усіх рівнів, одержаних
від діяльності малого та середнього
підприємництва, млн. грн.
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8.

9.

Частка податкових надходжень до
бюджетів усіх рівнів від діяльності
малого та середнього підприємництва,
%
Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки підприємництва, одиниць:

31,9

32,5

33,0

21

22

25

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів
Програми
Моніторинг реалізації заходів Програми здійснюється щокварталу за
встановленими показниками розвитку малого і середнього підприємництва. На
основі моніторингу визначаються ефективність виконання Програми, причини
невиконання та визначаються заходи, необхідні для забезпечення кінцевих
результатів виконання Програми.
Результати моніторингу враховуються під час розробки нової Програми на
нові періоди.
Міська Програма розвитку малого і середнього підприємництва є складовою
програми економічного і соціального розвитку міста та сіл міської ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює міська Координаційна рада з
питань розвитку підприємництва та управління економіки виконавчого
комітету міської ради.
Відповідальні виконавці Програми щокварталу до 5 числа місяця, що
настає за звітним періодом, надають управлінню економіки виконавчого
комітету міської ради для узагальнення інформацію щодо реалізації заходів
Програми та виконання показників діяльності суб’єктів малого і середнього
підприємництва.
Узагальнена інформація періодично розглядається на засіданнях міської
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Відповідно до рішення міської ради про затвердження Програми,
інформація про хід її виконання щороку заслуховується на засіданнях міської
ради.
За необхідністю Програма може бути скоригована рішенням Обухівської
міської ради.
Секретар міської ради

С.М.Клочко

Начальник управління економіки

А.М.Кондратюк
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План заходів, які мають буди здійснені для досягнення результатів Програми розвитку малого та середнього підприємництва на
території Обухівської міської ради на 2019 - 2020 роки
Термі
Назва напрямку
н
№
діяльності
викон
Перелік заходів Програми
Виконавці
з/п
(пріоритети і
ання
завдання)
заходу
(роки)
1
2
3
4
5
1. Полегшення доступу малому та середньому бізнесу до ресурсів
.
Сприяння доступу 1.1.1. Проведення тематичних 2019Управління
1.1 до
фінансових круглих столів, семінарів, 2020
економіки
ресурсів
навчань, тренінгів, зустрічей
виконавчого
для представників малого та
комітету Обухівської
середнього підприємництва з
міської ради, Рада
метою вирішення проблемних
підприємців
питань ведення бізнесу та
інформування про можливості
підтримки бізнесу
1.2 Покращення
1.2.1.Проведення навчальних 2019Обухівська
філія
кадрового
семінарів,
тренінгів
для 2020
Київського
забезпечення
незайнятого
населення,
обласного
центру
малого
та підприємців-початківців
з
зайнятості
середнього
питань
започаткування
підприємництва
підприємницької діяльності
1.2.2.Проведення
2019Обухівська
філія
профорієнтаційних заходів з 2020
Київського
учнівською
молоддю
обласного
центру
(професіографічні
екскурсії,
зайнятості
конкурси робітничих професій,
презентації роботодавців тощо)

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість)
тис.грн.
2019
2020

6

7

8

Очікувані результати

9

Вкладень коштів не потребує

-

Дозволить
провести
заходи для більш ніж
100
представників
бізнесу

Вкладень коштів не потребує

-

Дозволить
започаткувати власну
справу до 5 мешканцям
міста
з
числа
безробітних громадян

Вкладень коштів не потребує

-

Сприятиме
професійному
самовизначенню молоді
(в
тому
числі
і
відкриття
власної
справи)
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1.3.1.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
1.3.2.Прозора
передача
комунального майна суб’єктам
малого
та
середнього
підприємництва на
умовах
оренди, лізингу, викупу шляхом
аукціонів і конкурсів

20192020

Земельний
відділ Вкладень коштів виконавчого комітету не потребує
Обухівської міської
ради

-

20192020

Управління економіки Вкладень коштів виконавчого комітету не потребує
Обухівської міської
ради

-

1.3.3.Забезпечення постійного
оновлення бази даних щодо
нежитлових
приміщень,
незавершеного
будівництва,
виробничих
площ
і
невстановленого
обладнання,
які можуть бути передані в
оренду та розміщення їх в
засобах масової інформації і на
відповідних сайтах в мережі
Інтернет
1.3.4.Проведення моніторингу
ефективності
використання
приміщень
та
обладнання,
наданого підприємцям в оренду
2. Підвищення конкурентоспроможності МСП
2.1 Створення
умов 2.1.1.Проведення тематичних
для впровадження засідань Координаційної ради
інновацій
у з питань розвитку
діяльність малого підприємництва при
та
середнього виконавчому комітеті

20192020

Управління економіки Вкладень коштів виконавчого комітету не потребує
Обухівської міської
ради

-

20192020

Управління економіки Вкладень коштів виконавчого комітету не потребує
Обухівської міської
ради

-

Пільгові
умови
на
використання
комунального майна

20192020

Управління економіки Вкладень коштів виконавчого комітету не потребує
Обухівської міської
ради, Координаційна
рада
з
питань

-

Сприятиме
поінформованості
підприємців міста.
Планується проведення
4 засідань

1.3

Сприяння доступу
до
природних
ресурсів
та
виробничих
приміщень

Забезпечить сприятливі
умови для розвитку
підприємництва
громади,
створення
належного
конкурентного
середовища
Забезпечить сприятливі
умови для розвитку
підприємництва
громади,
створення
належного
конкурентного
середовища
Сприятиме
поінформованості
підприємців міста
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підприємництва

розвитку
підприємництва при
виконавчому комітеті
Обухівської міської
ради

3. Фінансово- кредитна підтримка малого та середнього підприємництва
Управління економіки
3.1 Удосконалення
3.1.1. Формування бази даних 20192020
виконавчого комітету
механізму
банківських установ з метою
Обухівської міської
фінансовоінформування
малого
і
ради
кредитної
середнього бізнесу про наявні
підтримки малого фінансові ресурси
2019Управління економіки
та
середнього 3.1.2.Інформування
2020
виконавчого комітету
підприємництва
представників бізнесу щодо
Обухівської міської
можливостей
доступу
до
ради
альтернативних
видів
фінансово-кредитної
підтримки (міжнародні фонди,
програми технічної допомоги,
системи
лізингу,
фандрайзингу,
страхування
інвестиційного ризику тощо)
3.2 Запровадження
Управління економіки
3.2.1.Часткове відшкодування 2019механізмів
2020
виконавчого комітету
відсоткових
ставок
за
фінансово
– кредитами,
Обухівської міської
залученими

Координаційної ради з
метою вирішення
проблемних питань
приватного сектору,
питань щодо ведення
підприємницької
діяльності в тому числі
і обговорення проектів
регуляторних актів, які
суттєво впливають на
розвиток
підприємництва на
території Обухівської
громади
Вкладень коштів не потребує

-

Сприятиме
поінформованості
підприємців міста

Вкладень коштів не потребує

-

Сприятиме
поінформованості
підприємців міста

Кошти
передбачено
відповідно

-

Забезпечить сприятливі
умови для розвитку
підприємництва

до
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кредитної
суб’єктами
малого
і
підтримки малого середнього підприємництва за
та
середнього пріоритетними
напрямами
підприємництва
розвитку підприємництва

3.3

3.4

Забезпечення
доступу
підприємств
малого
і
середнього бізнесу
до
бюджетних
фінансових
ресурсів
Активізація
фінансово
–
кредитних
та
інвестиційних
механізмів
підтримки малого
та
середнього
підприємництва

3.3.1.Залучення
суб’єктів 2019підприємництва до участі у 2020
тендерах на закупівлю товарів,
робіт і послуг

ради,
фінансове
управління
виконавчого комітету,
банківські установи

Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки
Структурні підрозділи Кошти
виконавчого комітету замовників
Обухівської міської
ради

3.4.1.Надання
фінансової 2019підтримки
незайнятому 2020
населенню
через
виплату
одноразової
допомоги
по
безробіттю
для
започаткування
підприємницької діяльності

Обухівська
Київського
обласного
зайнятості

20193.4.2.Компенсація
роботодавцям витрат у розмірі 2020
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування

Обухівська
Київського
обласного
зайнятості

філія Кошти
Фонду загальноцентру обов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
філія Кошти
Фонду загальноцентру обов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття

4. Сприяння виходу малого та середнього підприємництва на нові ринки
2019Управління економіки Кошти
4.1 Забезпечення
4.1.1.Проведення
інформаційної
2020
виконавчого комітету передбачено
інформаційної
кампанії,
підтримки
Обухівської міської відповідно

до

громади, створення
належного
конкурентного
середовища

-

Надасть можливість
підприємцям
розширити внутрішні
ринки збуту

-

Забезпечить сприятливі
умови для розвитку
підприємництва
громади, створення
належного
конкурентного
середовища

-

Забезпечить сприятливі
умови для розвитку
підприємництва
громади, створення
належного
конкурентного
середовища

-

Створення позитивного
іміджу міста,
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діяльності малого спрямованої
на
та
середнього позиціонування
міста,
як
підприємництва
інвестиційно-привабливого
для малого та середнього
підприємництва
4.1.2.Розвиток
державно- 2019приватного
партнерства, 2020
поширення успішних практик

5. Покращення регуляторного середовища
5.1 Реалізація
5.1.1. Планування діяльності з
державної
підготовки
проектів
регуляторної
нормативних
актів,
які
політики у сфері
регулюють
здійснення
господарської
підприємницької діяльності
діяльності
5.1.2. Забезпечення прозорості
підготовки
проектів
регуляторних актів шляхом
оприлюднення через засоби
масової інформації та на
офіційному сайті Обухівської
міської ради
5.1.3. Ведення електронної
бази чинних регуляторних
актів

ради,
відділ Плану місцевого
муніципальних
економічного
ініціатив та інвестицій розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки
Управління економіки Кошти
виконавчого комітету державних
та
Обухівської міської місцевих
ради, відділ
бюджетів,
фінансові
ресурси
приватних
партнерів, інші
джерела
фінансування не
заборонені
законодавством

спрямованого на
залучення інвестицій

-

Сприятиме
розвитку
інфраструктури,
промисловості та інших
стратегічних
галузей
економіки міста, що в
свою чергу забезпечить
створення
нових
робочих місць.

20192020

Управління економіки Вкладень
виконавчого комітету потребує
Обухівської міської
ради

не -

-

Дозволить забезпечити
прозорість діяльності
виконавчого

20192020

Управління економіки Вкладень
виконавчого комітету потребує
Обухівської міської
ради

не -

-

Сприятиме
виходу
малого та середнього
бізнесу міста на нові
ринки збуту

20192020

Управління економіки Вкладень
виконавчого комітету потребує
Обухівської міської

не -

-

Дозволить забезпечити
прозорість діяльності
виконавчого комітету
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5.1.4.Виконання заходів з 2019відстеження результативності 2020
дії регуляторних актів та їх
перегляд

ради,
відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення
та
комунікації
з
громадськістю
Управління економіки Вкладень
виконавчого комітету потребує
Обухівської міської
ради

Управління економіки Вкладень
5.1.5. Проведення моніторингу 20192020
виконавчого комітету потребує
ефективності
впливу
Обухівської міської
регуляторних актів на ділову
ради
активність та підприємницьке
середовище міста, визначення
законодавчих перешкод, що
впливають на розвиток малого
та середнього підприємництва
Управління економіки Вкладень
5.1.6. Проведення відкритих 20192020
виконавчого комітету потребує
обговорень
проектів
Обухівської міської
регуляторних
актів,
які
ради,
суттєво
впливають
на
розвиток малого та середнього
підприємництва, за участю
приватного сектору, Ради
підприємців, Координаційної
ради з питань розвитку
підприємництва
при
виконавчому комітеті, ради
роботодавців тощо
6. Розбудова ефективної інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва
6.1 Створення нових Створення інформаційно – 2019 - Управління економіки Кошти
об’єктів
2020
виконавчого комітету передбачено

міської ради з питань
здійснення
регуляторної політики

не -

-

не -

-

не -

-

Взаємодія між
органами місцевої
влади, бізнесу та
громадськістю,
забезпечить гласність,
прозорість та
відкритість діяльності
Обухівської міської
ради

-

-

Сприятиме

Надасть можливість
виявити економічно
недоцільні та
неефективні
регуляторні акти
Надасть можливість
виявити економічно
недоцільні та
неефективні
регуляторні акти

розвитку
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інфраструктури

туристичного центру «Обухів
туристичний»

7. Організаційно - промоційна діяльність
7.1 Формування
7.1.1. Організація заходів по 20192020
позитивного
відзначенню Дня підприємця
іміджу
та
підвищення
інвестиційної
привабливості

Обухівської міської
ради, відділ культури,
національностей
та
релігій виконавчого
комітету Обухівської
міської ради

відповідно
до
Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки

Управління економіки
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради,
Рада
підприємців
при
виконавчому комітеті
Обухівської міської
ради

Кошти
передбачено
відповідно
до
Програми
культурно
–
мистецьких
заходів
на
території
Обухівської
міської ради
Кошти
передбачено
відповідно
до
Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки
Кошти
передбачено
відповідно
до
Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної

2020

Управління економіки
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради

7.1.4.Виготовлення
та 2020
розповсюдження
презентаційних матеріалів про
місто Обухів (буклети, стенди,
брошури, журнали, блокноти
тощо)

Управління економіки
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради,
відділ
муніципальних
ініціатив
та
інвестицій,
відділ
культури,

7.1.2.Створення бренду міста

малого підприємництва
в
сфері
туризму.
Сприятиме створенню
нових робочих місць

-

Дозволить відзначити
кращих представників
бізнесу Обухівської
громади

-

Створення позитивного
іміджу міста,
спрямованого на
залучення інвестицій

-

Створення позитивного
іміджу міста,
спрямованого на
залучення інвестицій
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7.1.5.Сприяння
участі
у 2019економічних та інвестиційних 2020
форумах,
конференціях,
конкурсах, семінарах тощо

7.1.6.Створення на офіційному
сайті Обухівської міської ради
каталогу продукції
підприємств громади

2019

національностей
та
релігій виконавчого
комітету Обухівської
міської ради
Управління економіки
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради,
відділ
муніципальних
ініціатив та інвестицій
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради
Управління економіки
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради,
відділ
муніципальних
ініціатив
та
інвестицій,
відділ
інформаційноаналітичного
забезпечення
та
комунікації
з
громадськістю
виконавчого комітету
Обухівської міської
ради

громади на 2019
– 2020 роки
Кошти
передбачено
відповідно
до
Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки
Кошти
передбачено
відповідно
до
Плану місцевого
економічного
розвитку
Обухівської
територіальної
громади на 2019
– 2020 роки

Секретар міської ради

С.М.Клочко

Начальник управління економіки

А.М.Кондратюк

-

Створення позитивного
іміджу міста,
спрямованого на
залучення інвестицій

-

Створення позитивного
іміджу міста,
спрямованого на
залучення інвестицій
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