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Додаток 1
Основні заходи з реалізації Програми розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва в

*

Новоайдарському районі 

Луганської області на 2018-2020 роки

№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

1. Здійснення
регуляторними
органами
планування
діяльності 3
підготовки
проектів
регуляторних
актів

1.1.Складання та 
затвердження у 
встановленому 
порядку власних 
планів з підготовки 
проектів
регуляторних актів 
на наступний рік

Щорічно 
ДО 15 
грудня

Райдержадміністрація, 
районна, міська, 
селищна та сільські 
ради

Не потребує 
фінансування

Затверджено 
щонайменше 16 
планів з підготовки 
проектів
регуляторних актів 
щороку

1.2.Забезпечити 
оприлюднення 
власних планів з 
підготовки проектів 
регуляторних актів 
на наступний рік

Щорічно 
до 25 
грудня

Райдержадміністрація, 
районна, міська, 
селищна та сільські 
ради

Не потребує 
фінансування

Оприлюднено 
щонайменше 16 
планів з підготовки 
проектів
регуляторних актів 
щороку



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Забезпечення

здійснення
державної
регуляторної
політики

*

2.1. Забезпечити 
ведення реєстрів 
регуляторних актів, 
розміщення їх на 
власних веб-сайтах 
та доступ до їх 
текстів

2018-2020
роки

Райдержадміністрація, 
районна, міська, 
селищна та сільські 
ради

Районний
бюджет

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Інформування 
громадськості про 
прийняття 
регуляторних актів 
Оприлюднено 
щонайменше 16 
чинних регуляторних 
акт ів щороку

2.2. Проведення 
навчання для 
розробників 
регуляторних актів з 
питань здійснення 
регуляторної 
діяльності

2018-2020
роки

Райдержадміністрація, 
міжнародні організації

Районний
бюджет

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів, 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Навчено щонайменше 
16 осіб з числа 
розробників 
регуляторних актів

/ І. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва
3 Забезпечення

фінансової
підтримки
суб’єктів
підприємницької
діяльності

3.1. Надання 
центрами зайнятості 
одноразової 
допомоги для 
започаткування 
власної справи 
безробітним, які 
бажають займатися 
підприємницькою 
діяльністю

2018-2020
роки

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Кошти Фонду 
загальнообов’яз 
-кового держав
ного соціаль
ного страхубан- 
ня на випадок 
безробіття, в 
межах коштів 
передбачених 
на відповідний

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Започаткування 
щонайменше 1 
власної справи



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
рік

3.2.Надання СПД 
компенсації єдиного 
соціального внеску

2018-2020
роки

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Кошти Фонду 
загальнообов’яз 
-кового держав
ного соціаль
ного страхуван
ня на випадок 
безробіття, в 
межах коштів 
передбачених 
на відповідний 
рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Створення нових 
робочих місць

3.2.Фінансова 
підтримка малого 
підприємства КП 
«Новоайдарське 
СКП»

2018 -2020 
роки

Новоайдарська 
селищна рада

Кошти
місцевого
бюджету

150,0 100,0 50,0 Збереження існуючих 
робочих місць

3.3.Фінансова 
підтримка МПП 
«Експрес»

2018 -2020 
роки

Новоайдарська 
селищна рада

Кошти
місцевого
бюджету

100,0 100,0 100,0 Відкриття двох 
додаткових маршрутів 
та збільшення 
кількості перевезених 
пасажирів на 70 осіб 
щомісячно



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8

і

3.4. Фінансова 
підтримка КП 
Редакція газети 
«Вісник
Новоайдарщини»

2018-2020
роки

Новоайдарська 
районна рада

Кошти
районного
бюджету

180,0 Збереження існуючих 
робочих місць

3.3. Надання 
кредитними 
спілками суб’єктам 
малого та середнього 
підприємництва 
кредитної допомоги

Постійно
протягом
2018-2020
років

КС “Довіра” Інші джерела Отримання суб’єктами 
підприємництва 
доступних фінансових 
ресурсів

3.4.Залучати СПД до 
реалізації місцевих 
програм і проектів у 
т.ч. на засадах 
державного 
приватного • • - 
партнерства

2018-2020
роки

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Отримання 
додаткових коштів

3.5.Надання 
консультацій з 
питань розробки 
бізнес-планів 
суб’єктам 
підприємництва

2018-2020
роки

ГО «Агенція міського 
розвитку м. Щастя»

Не потребує 
фінансування

Надання щонайменше 
10 консультацій з 
питання розробки 
бізнес-планів

3.6. Залучати 
безробітних до 
малого бізнесу через 
професійне навчання 
за професіями 
(напрямами), що

Протягом
дії
програми

Районии центр 
зайнятості

В межах 
кошторису

В межах * 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Зниження рівня 
безробіття



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8

*

дають змогу 
займатися 
підприємницькою 
діяльністю
3.7.0рганізація 
участі підприємств 
роздрібної торгівлі 
та ресторанного 
господарства у 
заходах (виїзна 
торгівля, ярмарки, 
виставки), 
присвячених 
міжнародним, 
професійним святам 
та пам’ятним датам

Постійно Сектор торгівлі та 
побутового 
обслуговування 
населення управління 
економічного розвитку 
і торгівлі

Не потребує 
фінансування

Отримання
додаткових коштів від 
продажу

3.8.Сприяти в межах
ЧИННОГО

законодавства у 
наданні в оренду та 
передачі через 
аукціон нежитлових 
приміщень і майна 
комунальної 
власності СП

Протягом
дії
програми

Виконавчий комітет Кошти
відповідного
бюджету

В межах 
коштів ’ 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
Коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Отримання
додаткових площадей* 
для ведення бізнесу

3.9.Здійснювати 
моніторинг щодо 
участі СПД у 
здійсненні 
державних 
закупівель

Протягом
Д ІЇ
програми

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Прозорість у 
здійсненні державних 
закупівель



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
3.10 Забезпечити 
спрямування 
частини коштів, 
виділених 3 
районного бюджету 
на підтримку малого 
і середнього 
підприємництва, 
щорічно на часткове 
відшкодування 
відсоткових ставок 
за кредитами, 
залученими 
суб'єктами малого і 
середнього 
підприємництва для 
реалізації
інвестиційних та 
бізнес проектів

Протягом
ДІЇ
програми

Упр
авління 
економічно 
го розвитку 
і торгівлі 
райдержадм 
іністрації

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Кошти
районного
бюджету

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Підтримка СПД

III Інформаційне та ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності
4. Інформаційне
забезпечення
суб’єктів
підприємницької
діяльності

4.1.Інформувати 
МСБ про вільні 
виробничі площі 
державних та 
комунальних 
підприємств

Постійно Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

.V

Щокварталу СПД 
матимутю інформацію 
про наявність вільних 
виробничих площ 
державних та 
комунальних 
підприємств

4.2 .Забезпечення 
функціонування 
телефонних 
„гарячих ліній” для

Управління
економічного розвитку 
та торгівлі, 
райдержадміністрація,

Не потребує 
фінансування

Оперативне 
вирішення 
проблемних питань



шви напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

1 Іерелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

2 3 4 5 6 7 8

*

підприємців налоговая
4.3 .Інформування 
про стан виконання 
програми розвитку 
малого та середнього 
бізнесу на веб-сайті

Щоквартал
У

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Забезпечення
інформованості
громадськості

4.4.Інформування 
суб’єктів малого і 
середнього бізнесу 
щодо участі ними в 
можливих бізнес- 
форумах, 
міжнародних 
конференціях, 
семінарах,
виставкових заходах, 
у тому числі з питань 
залучення 
інвестиційних 
ресурсів

Постійно Райдержадміністрація, 
районна рада, 
управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Участь щонайменше 3 
представників бізнесу 
в виставкових заходів

4.5.Інформування 
суб’єктів малого і 
середнього бізнесу 
щодо участі ними в 
конкурсах з відбору 
проектів
спрямованих на 
вирішення
актуальних питань 
розвитку району

Протягом
дії
програми

Райдержадміністрація, 
районна рада, 
управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

•

Отримання 
додаткових коштів



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Покращення 

іміджу малого і 
середнього 
підприємництва

5.1.Проведення 
урочистих заходів 
присвячених Дню 
підприємця

Щорічно у 
III кварталі, 
протягом 
дії
програми

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації, 
міська, селищна та 
сільські ради

Не потребує 
фінансування

Відзначення кращіх 
підприємців району

IV  Формування інфраструктури підтримки підприємництва

6 Покращення
якості надання
адміністративни
х послуг
суб’єктам
підприємницької
діяльності

6.1 .Залучення 
міжнародної 
технічної допомоги 
для покращання 
діяльності ЦНАП та 
підвищення якості 
надання
адміністративних 
послуг громадянам і 

, суб’єктам 
господарської 
діяльності району

2018-2020
роки

Райдержадміністрація, 
Районна Рада, ПРООН

Кошти ПРООН
70%,
кошти
районного
бюджету

2300,0

1100,0

Визначення
оптимального
переліку
адміністративних
послуг

6.2.3дійснення 
моніторингу 
діяльності центру 
надання
адміністративних
послуг

щокварталу 
до 5 числа 
місяця 
наступного 
за звітним 
періодом

ЦНАП Не потребує 
фінансування

визначення стану 
справ щодо діяльності 
центрів надання 
адміністратив них 
послуг

6.3 Забезпечити 
проходження курсів 
підвищення 
кваліфікації 
адміністраторами

Протягом
дії

Програми

Райдержадміністрація, 
міжнародні організації

Кошти ПРООН,
державного
бюджету

В межах 
коштори 
су
виконавц
ів

В межах 
коштори 
су
виконавц
ів

В межах 
коштори 
су
виконав
ців

Навчено щонайменше 
3 працівника ЦНАПу



№
з/
п

! Іазва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
Центрів надання
адміністративних
послуг
6.4 Здійснювати 
інноваційні кроки у 
напрямку
підвищення якості
обслуговування
громадян,
впровадження
електронних сервісів
вЦНАП

Протягом
ДІЇ
Програми

Райдержадміністрація, 
міжнародні організації

Кошти ПРООН,
державного
бюджету

В межах 
коштори 
су
виконавц
ів

В межах 
коштори 
су
виконавц
ів

В межах 
коштори 
су
виконав
ців

Закупівля обладнання 
для впровадження* 
електронних сервісів

7 Підвищення 
взаємодії 
суб’єктів 
господарювання, 
громадських 
організацій 
підприємців та 
органів влади

7.1.Забезпечення 
ефективної роботи 
ради підприємців 
при
райдержадміністраці
ї

2018-2020
роки

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

~

Оновлення, у разі 
необхідності, складу 
ради підприємців та 
проведення її засідань

7.2 .Налагодження 
співпраці з 
громадськими 
організаціями 
підприємців

2018-2020
роки

Управління
економічного розвитку 
і торгівлі 
райдержадміністрації

Не потребує 
фінансування

Організація та 
проведення спільних 
заходів

VПрофорієнтаційна підготовка та перепідготовка незайнятого населення регіону для сфери малого і середнього підприємництва

8 Навчання
незайнятого
населення

8.1. Проведення 
серед безробітних 
тестування і

Протягом
дії
програми

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Кошти Фонду 
загально
обов’язкового

В межах
коштів
передбач

В межах
коштів
передбач

В межах
коштів
передбач

Зниження рівня 
безробіття



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу
*

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
основам
підприємницької
діяльності

*

направлення на 
навчання основам 
малого бізнесу

державного 
соціального 
страхування на 
випадок 
безробіття

ених на 
відповідн 
ий рік

ених на 
відповід 
ний рік

ених на 
відповід 
ний рік

•»

8.2.0рганізація 
підготовки, 
перепідготовки і 
підвищення 
кваліфікації

Протягом
Д ІЇ

програми

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Кошти Фонду 
загально
обов’язкового 
державного ' 
соціального 
страхування на 
випадок 
безробіття

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Створення нових 
робочих місць, 
збільшення 
надходжень до 
бюджетів всіх рівнів

8.3.Організація і
проведення
семінарів,
презентацій
професій

Протягом
дії
програми

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Не потребує 
фінансування

Створення нових 
робочих місць, 
збільшення 
надходжень до 
бюджетів всіх рівнів

8.4.Проводити 
професійно- 
інформаційні та 
консультаційні 
семінари на тему: 
«Як розпочати свій 
бізнес» та «Від 
бГзнес-ідеї -  до 
власної справи».

Протягом
Д ІЇ

програми

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Не потребує 
фінансування

Підвищення рівня 
знань, залучення 
молоді в сферу малого 
бізнесу

8.5.Постійне 
функціонування 
куточків для 
майбутніх

2018-2020
роки

Новоайдарський 
районний центр 
зайнятості

Інші джерела В межах 
коштів 
передбач 
ених на

В межах 
коштів 
передбач 
ених на

Інформування 
населення району 
щодо можливості 
започаткування



№
з/
п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
Програми

Термін
виконання

заходу

*

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість),

тис. грн, в тому числі:

Очікуваний
результат

2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
підприємців у центрі 
зайнятості з метою 
надання необхідної 
інформації щодо 
започаткування * 
власної справи

ь

відповідн 
ий рік

відповід 
ний рік

ь

власної справи

8.6. Навчання осіб, 
які бажають 
започаткувати 
власну справу

2018-2020
роки

Міжнародні організації Інші джерела В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповідн 
ий рік

В межах 
коштів 
передбач 
ених на 
відповід 
ний рік

Не менше 20 осіб

Загальна вартість П рограм и -4 1 8 0 ,0  тис.грн.
В тому числі:
Д ерж авний бю дж ет -  0,00 тис.грн.
Районний бю дж ет -  1280,0 тис.грн.
М ісцевий бю дж ет -600,0 тис.грн.
Інш і д ж е р е л а -2 3 0 0 ,0  тйс.грй. '  • • *


