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ВСТУП
Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Золочівському
районі на 2013-2015 роки (надалі - Програма) розроблено з метою виконання
Законів України „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”, Указу Президента України від 30.03.2012 року
№237/2012 та інших законодавчих та нормативно-правових актів.
Програма є складовою системи заходів соціального-економічного розвитку
Золочівського району на 2013 рік та базується на основних концептуальних
засадах Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2004-2015
роки, програмних документів „Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року” та
"Стратегія розвитку Золочівщини до 2015 року". Програму розвитку малого та
середнього підприємництва Золочівського району на 2013-2015 роки розроблено
Золочівською районною державною адміністрацією з використанням
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та
місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених
Наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва від 18.09.2012 року №44.
Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні" передбачено розробку проектів програм розвитку
малого та середнього підприємництва. Однак із впровадженням нових критеріїв
поділу суб’єктів підприємництва відповідно до вищезгаданого Закону, у
структурі підприємств району посилилася значимість малих підприємств.
Враховуючи це, а також значний соціальний та економічний вплив малого
підприємництва на економіку району, у Програмі розвитку малого та середнього
підприємництва Золочівського району на 2013-2015 роки значна увага
приділятиметься сприянню розвитку малого підприємництва.
Програма передбачає здійснення комплексу заходів впродовж 2013-2015
років, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних,
організаційно-господарських
умов
розвитку
малого
та
середнього
підприємництва в регіоні.
Заходи Програми спрямовані на розвиток і підтримку малого та середнього
підприємництва в сучасних умовах, базуються на конкретних пропозиціях,
застосування яких передбачає максимальне поєднання інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами району,
створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до
зменшення рівня безробіття, наповнення державного і місцевого бюджетів,
стимулювання фермерської ініціативи, насиченню товарних ринків, вирішенню
соціально-побутових проблем.
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1. Характеристика
Програми розвитку малого та середнього підприємництва
Золочівського району на 2013-2015 роки
Загальна характеристика регіону

1.
·
·
·
·

Площа території (тис. км. кв.) – 1,1
Кількість населення (тис. осіб) – 69,9
Специфіка – сільськогосподарсько-промислова
Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3,5
2.
Дата затвердження Програми
(найменування і номер відповідного
рішення)
1. Робоча група.
3.
Головний розробник Програми.
2. Управління економіки райдержадміністрації,
Співрозробники

відділи
та
управління
райдержадміністрації,
громадські організації підприємців.

Мета Програми

4.
5.

Перелік пріоритетних завдань
Програми

6.

Очікувані кінцеві результати від
реалізації Програми в динаміці змін
цільових показників:
1. Кількість діючих суб’єктів малого
підприємництва / кількість суб’єктів
малого підприємництва на 10 тис. чол.
населення (одиниць)
2. Чисельність працюючих на малих
підприємствах (осіб)
3. Кількість фізичних осібпідприємців
5. Питома вага суб’єктів малого
підприємництва у загальному випуску
продукції регіону (%)
6. Надходження до всіх рівнів
бюджетів (тис. грн.)
7. Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки малого підприємництва

Метою реалізації Програми є забезпечення
економічного зростання району через розвиток малого
і середнього бізнесу.
Основними завданнями програми є сприяння
формуванню і розвитку малого та середнього бізнесу,
створення умов для позитивних структурних змін в
економіці району, зменшення рівня безробіття,
створення нових робочих місць, наповнення бюджетів
усіх рівнів, насичення товарних ринків, вирішення
соціально-побутових проблем
Дані станом на початок дії Очікувані показники
Програми
(прогноз)
285/41

300/43

1825

1852

2337

2354

52,0

54,0

19211,7

21586,9

16

17

1
-

1
-

(одиниць)

-

бізнес-центри
бізнес-інкубатори
технопарки
лізингові центри
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фінансово-кредитні установи
(кредитні спілки, установи взаємного
кредитування)
- фонди підтримки підприємництва
- інвестиційні, інноваційні фонди і
компанії
- біржі
- інформаційно-консультативні
установи
- страхові компанії / їх філії
- аудиторські фірми
8. Залучення суб’єктів малого
підприємництва до виконання
робіт/послуг за державні кошти
кількість (од.)/ обсяги (тис. грн.)
9. Кількість створених нових робочих
місць (одиниць)
Терміни і етапи реалізації Програми
6.
Перелік цільових проектів і
7.
підпрограм
Виконавці
-

8.

9.

Джерела фінансування Програми

Система організації контролю за
виконанням Програми

10

10

-

1
-

1

1

1/4
-

1/4
-

27/17361,9

30/20859,0

857

870

–

3 роки

Розвиток малого та середнього
підприємництва у сільській місцевості
(виконавці – Золочівський районний центр
зайнятості, управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, місцеві ради)
- кошти місцевого бюджету;
- кошти банків та кредитних спілок;
- іноземні інвестиції;
- кошти підприємців;
- кошти фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття;
- інші кошти, використання яких не суперечить
чинному законодавству
Оперативний
моніторинг
виконання
заходів,
передбачених Програмою, інформування Львівської
облдержадміністрації, розгляд виконання заходів на
Колегії райдержадміністрації та на засіданнях
Координаційної
ради
з
питань
розвитку
підприємництва
при
Золочівській
райдержадміністрації
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2. Стан і аналіз проблем малого та середнього
підприємництва у Золочівському районі.
Основною дієвою силою, що впливає на розвиток ринкової системи
господарювання, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість
валового національного продукту є малий та середній бізнес. Саме цей сектор
економіки оперативно реагує на зміни кон’юнктури ринку і являє собою
найбільш ефективну систему відбору талановитих і підприємливих людей,
дозволяє створити необхідну атмосферу конкуренції, сприяє швидкому
вирішенню цілого ряду проблем .
Сьогодні мале підприємництво є невід’ємною складовою частиною
економіки району і набуває все більшого соціального та економічного значення.
Показники розвитку малого підприємництва у Золочівському районі:

2010 рік
50

2011 рік
40

2012 рік
41

Кількість малих підприємств на 10 тис.
осіб наявного населення
Кількість фермерських господарств,
46
41
41
одиниць
Середньорічна кількість зайнятих
1867
1814
1825
працівників на малих підприємствах, осіб
Середньомісячна заробітна плата одного
879,36
1069,90
1140,0
найманого працівника, грн.
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.
155289,5 218691,2 284320,0
Операційні витрати з реалізованої
157543,9 212750,5 277539,1
продукції (робіт, послуг), тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної
-2875,4
13299,6 13587,4
діяльності до оподаткування, тис. грн.
Надходження до всіх рівнів бюджету,
15346,7 17312,5 19211,7
тис. грн.
На даний час в Золочівському районі за статистичними даними працює 285
малих підприємств та 2337 фізичних осіб-підприємців. В розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення по Золочівському району у 2011 році нараховувалося 40
малих підприємств, на кінець 2012 року цей показник очікується на рівні 41
підприємства.
Передбачається, що до кінця виконання Програми кількість малих
підприємств збільшиться до 300 та фізичних осіб-підприємців – до 2354.
Якщо у перші роки розвитку підприємницької діяльності домінуючими
були підприємства, які займалися виробництвом, то в останні роки пріоритетною
є комерційна діяльність.
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Так, питома вага підприємств оптової та роздрібної торгівлі в загальній
кількості малих підприємств складає близько 40,0%. Питома вага решти галузей
відповідно склала: промислових підприємств – 17,0%, підприємств, які
займаються орендою та операціями з нерухомим майном – 13,0%,
сільськогосподарських підприємств – майже 10,0%.
Головними критеріями оцінки роботи підприємств були і залишаються
якісні характеристики їх функціонування, тобто фінансові результати. Діяльність
малих підприємств у 2011 році була прибутковою. Загальний фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток у сумі 13299,6
тис. грн. Проте питома вага збиткових підприємств у загальній кількості
підприємств, що прозвітувалися, збільшилася з 18,7% у 2010 році до 22,1% у 2011
році. У 2012 році очікується прибуток від звичайної діяльності малих
підприємств до оподаткування в сумі 13587,4 тис. грн.
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами у 2011 році
збільшився у порівнянні з 2010 роком на 40,8% і склав більш як 218 млн. грн.
Очікується, що на кінець 2012 року цей показник становитиме 284,3 млн. грн. та
збільшиться на 30% до рівня минулого року. Питома вага обсягу реалізованої
продукції малими підприємствами у загальному обсязі реалізації у 2011 році
становила 52%.
Результати моніторингу діяльності малого підприємництва виявили
позитивний факт зростання розмірів сплачених ними податків до зведеного
бюджету, які за 2011 рік склали 17,3 млн. грн. Це становить близько 29% до
загальної суми надходжень по району. Основну частину податків сплачують
юридичні особи – 20% до зведеного бюджету.
Мале підприємництво має велике значення у вирішенні питання зайнятості.
Його розвиток
сприяє створенню нових робочих місць. Так, на малих
підприємствах району зайнято близько 1,8 тис. осіб. Впродовж 2011 року
створено 205 нових робочих місць на підприємствах району та 652 – у фізичних
осіб-підприємців. Впродовж січня-жовтня 2012 року на малих та середніх
підприємствах району створено 722 нових робочих місця, з них 233 – у
юридичних осіб, 489 – у фізичних осіб-підприємців.
Найбільше найманих працівників працює у промисловості – 21%, у сфері
торгівлі та побуту – 21%, у сільському господарстві, мисливстві та лісовому
господарстві – 17%.
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника у малому
підприємництві за 2011 рік склала 1069,90 грн., перевищивши законодавчо
встановлену мінімальну заробітну плату на 65,90 грн., та збільшилася у
порівнянні з 2010 роком на 21,7%. Очікується, що на кінець 2012 року
середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах становитиме 1140,00
грн.
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Виходячи із результатів аналізу розвитку малого підприємництва в районі,
можна визначити такі пріоритетні напрямки його розвитку:
-

виробництво, зберігання та первинна переробка сільськогосподарської
продукції;

-

виробництво продуктів харчування;

-

виготовлення будівельних матеріалів;

-

торгівля та громадське харчування;

-

розвиток туризму.
Однак, на даний час в сфері підприємництва все ще залишається ряд

проблем, які потребують вирішення з метою стабільного розвитку малого та
середнього бізнесу.
Однією з найвагоміших перепон на шляху розвитку підприємництва є
відсутність фінансових ресурсів для покращення інвестиційного клімату, який є
рушійною силою економічного зростання. За умови обмеженості кредитних
ресурсів, високих відсотків та великого ризику банківські кредити не можуть
бути джерелом інвестицій для малого та середнього бізнесу .
Ще однією проблемою розвитку малого та середнього підприємництва є не
до кінця вирішені організаційно-правові питання ведення бізнесу, а також
недостатність

професійних

знань

та

досвіду

тих,

хто

займається

підприємництвом і, як наслідок, неможливість швидкого отримання прибутку.
Деякі підприємства через невеликі обсяги господарської діяльності
неспроможні організувати нові вигідні взаємозв’язки, надійні канали збуту,
залучати кваліфікованих фахівців, забезпечивши їм високу оплату праці.
Для визначення позитивних і негативних факторів розвитку малого

та

середнього підприємництва району, з метою накреслення шляхів його
подальшого розвитку застосуємо метод SWOT – аналізу.
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Слабкі сторони

Сильні сторони
Вигідне розташування району сприяє
зовнішньоекономічній діяльності

Низький рівень інновацій у малому
бізнесі

Активність приватного сектору, бажання
займатися власною справою

Обмежені матеріально-фінансові
ресурси малого підприємництва

Наявність кваліфікованої робочої сили

Недостатнє надходження зовнішніх
фінансових ресурсів

Якісне надання послуг працівниками
органів влади при започаткуванні власної
справи

Недостатньо розвинута
інфраструктура підтримки
підприємництва

Створення прозорої системи прийняття та
реалізації управлінських рішень
Спрощена система оподаткування
Можливості
Покращення бізнес-клімату в районі

Загрози
Нестабільність, зміна законодавчої та
нормативно-правової бази

Активізація підприємницької діяльності в Фінансова та цінова нестабільність,
результаті вдосконалення юридично- інфляційні процеси
правового поля захисту підприємництва
Наявність Схеми планування території Підвищення цін на енергоносії
Золочівського району та містобудівної
документації населених пунктів району
Підготовка та перепідготовка робочої Вплив
зовнішніх
негативних
сили під потреби роботодавців
чинників на розвиток території
Інформаційно-консультаційна
суб'єктів господарювання

підтримка
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3. Головна мета Програми розвитку малого та середнього
підприємництва в Золочівському районі на 2013-1015 роки.
Метою реалізації Програми є створення належних умов для формування
розвиненої інфраструктури малого та середнього підприємництва, забезпечення
економічного зростання району через розвиток малого і середнього бізнесу.
Основним завданням Програми є:
1)

збільшення кількості малих і середніх підприємств, що дозволить
посилити конкуренцію на місцевому рівні;

2)

підвищення питомої ваги продукції, яка реалізовується суб'єктами
мікропідприємництва в структурі економіки, що сприятиме насиченню
ринку товарами і послугами, наповненню дохідної частини бюджету та
сприятиме зайнятості населення;

3)

покращення загальних параметрів інвестиційного клімату в регіоні;

4)

формування сприятливого підприємницького середовища, стабільного
економічного розвитку та підвищення життєвого рівня населення;

5)

створення системи підготовки та перепідготовки підприємців-початківців,
підвищення професійного рівня управлінських кадрів для сфери
підприємництва;

6)

пошук нових форм фінансово-кредитної та
підтримки малого та середнього підприємництва.

матеріально-технічної

4. Очікувані показники ефективності реалізації Програми.
Очікуваними результатами реалізації Програми є:
збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та
фізичних осіб) – на 5 %;
збільшення чисельності зайнятих на малих підприємствах на 1,5 %;
збільшення питомої ваги виробленої малими підприємствами продукції
(робіт послуг) в економіці району до 54,0%;
збільшення частки надходжень до Зведеного бюджету району від діяльності
малого підприємництва – юридичних і фізичних осіб до 30,0 %;
насичення ринків товарами і послугами;
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покращення якості обслуговування та розширення сфери надання послуг
для населення завдяки поглибленню здорової конкуренції;
збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та
середнього підприємництва.

5. Виконання основних показників та заходів
Програми розвитку малого підприємництва
у Золочівському районі на 2011-2012 роки
За час виконання Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012
роки вдосконалена робота автоматизованих робочих місць державних
реєстраторів Золочівської райдержадміністрації, що спростило та прискорило
процедуру реєстрації підприємницької діяльності та інші реєстраційні дії, що
проводяться державними реєстраторами.
Успішно функціонує Єдиний дозвільний офіс з видачі документів
дозвільного характеру, який займається питаннями узгодження документів для
отримання

дозволу

на

розміщення

і

будівництво

об’єктів

цивільного

та промислового призначення.
Також у районі працює громадська приймальня підприємців Золочівщини,
при Золочівській Агенції регіонального розвитку функціонує центр підтримки
молодіжного підприємництва. Діяльність цих організацій створює підприємцям
сприятливі умови для започаткування, ведення та розвитку власного бізнесу.
Суб’єкти малого бізнесу залучаються до участі у конкурсах (тендерах) з
питань закупівлі товарів, надання послуг за кошти державних та місцевих
бюджетів.
Організовувалися та проводилися наради, круглі столи з питань сприяння
розвитку малого бізнесу в районі, „День відкритих дверей” для підприємців.
Суб’єкти підприємництва району регулярно залучаються до проведення
конкурсів „Краще мале підприємство”, „Кращий підприємець”, „Кращий
молодий підприємець”, „Краща жінка-підприємець”.
Формується ринкова інфраструктура підтримки малого підприємництва.
Так, в районі діють Золочівська Агенція регіонального розвитку, Спілка
підприємців, 4 філії страхових компаній, 2 кредитні спілки та 8 філій банків.
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Реалізуються заходи щодо підтримки кадрового потенціалу через навчальні
та інформаційно–консультаційні програми. У Золочівському економічному ліцеї
та у Золочівському коледжі проводяться навчання з основ та практики
підприємництва із залученням викладачів з провідних ВУЗів.
Розвиток малих підприємницьких структур відіграє чималу роль в
економічному потенціалі району, що дає можливість створення додаткових
робочих

місць.

Налагоджена

система

постійної

співпраці

з

діючими

об’єднаннями підприємців, що дає можливість органам виконавчої влади
отримувати

безпосередньо

інформацію

з

підприємницького

середовища,

приймати результативні управлінські рішення.
Проведені також інші заходи на підтримку розвитку малого бізнесу,
створення сприятливого підприємницького та інвестиційного середовища.

6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми планується здійснювати за рахунок
коштів районного бюджету за рішенням сесії районної ради.
Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуватимуться
кошти

з

інших

джерел,

загальнообов’язкового

не

заборонених

державного

соціального

законом,

зокрема

страхування

на

Фонду
випадок

безробіття.

7. Організація та контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та
районною державною адміністрацією.
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ
З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В ЗОЛОЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2013-2015 РОКИ
№ Пріоритетні завдання
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1

Забезпечення реалізації Здійснювати заходи щодо
2013-2015 роки
регуляторної політики в оприлюднення інформації про
сфері господарської
здійснення регуляторної діяльності.
діяльності
Забезпечити планування діяльності з
підготовки проектів регуляторних
актів.

Управління економіки ,
юридичний відділ
райдержадміністрації,
редакція газети „Народне
слово”, редакція районного
радіомовлення

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

Управління економіки,
юридичний відділ
райдержадміністрації, державні
реєстратори у Золочівському
районі, адміністратор
дозвільного офісу, Золочівська
МДПІ

За рахунок коштів
В межах
виконавців,
кошторису
альтернативні джерела виконавців
фінансування

Проводити якісний та повний аналіз
регуляторного впливу проектів
регуляторних актів та відстеження їх
результативності.
2

Створення сприятливих
правових основ
функціонування малого
та середнього бізнесу

Надавати консультативні послуги для 2013-2015 роки
підприємців і початківців щодо
основних аспектів започаткування та
ведення підприємницької діяльності

3

Вдосконалення співпраці
між владою та
підприємцями для
створення більш
ефективного
регуляторного
середовища

Розглядати актуальні проблеми
розвитку підприємництва та
реалізації державної регуляторної
політики на засіданнях
Координаційної ради з питань
розвитку підприємництва.

2013-2015 роки Управління економіки
райдержадміністрації, міська
рада, районна рада, Державна
податкова інспекція у
Золочівському районі, Спілка
підприємців

За рахунок коштів
В межах
виконавців,
кошторису
альтернативні джерела виконавців
фінансування
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№ Пріоритетні завдання
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
4

Розширення
міжнародних зв’язків та
залучення інвесторів в
розвиток
підприємництва району

Проводити виставки, ярмарки,
2013-2015 роки
Міжнародний Екологічний
етнофестиваль за участю підприємців
району
Організувати участь району та
суб’єктів підприємницької діяльності
району в Інвестиційних ярмарках,
економічних форумах, виставках
(виготовлення буклетів, планшетів з
інвестиційними пропозиціями, участь
у виданні каталогу «Інвестиційні
можливості Львівщині» та інших
презентаційних виданнях).

Золочівська
райдержадміністрація,
Золочівська районна рада,
місцеві ради,Спілка
підприємців,
суб’єкти підприємницької
діяльності

Кошти місцевого
бюджету

10,0 щорічно

Кошти суб’єктів
підприємницької
діяльності

10,0 щорічно

В межах
кошторису

5

Здешевлення
банківського
кредитування

Розробити та запровадити механізм
часткового відшкодування відсотків
за користування банківськими
кредитами суб’єктів малого
підприємництва за рахунок коштів
місцевого бюджету

2013-2015 роки Управління економіки
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації,
банківські установи, Спілка
підприємців

Кошти місцевого
бюджету

6

Стимулювання
підприємницької
ініціативи

Забезпечити надання фінансової
підтримки безробітним, які
перебувають на обліку у центрі
зайнятості, для започаткування
підприємницької діяльності

2013-2015 роки Районний центр зайнятості,
управління економіки,
управління праці та соціального
захисту населення

Кошти фонду
90,0 щорічно
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на випадок
безробіття

7

Сприяння створенню
нових робочих місць

Надавати дотації працедавцям на
створення нових робочих місць,

2013-2015 роки Золочівський районний центр
зайнятості, управління
економіки, управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Кошти фонду
700,0 щорічно
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на випадок
безробіття
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№ Пріоритетні завдання
з/п
8 Створення
конкурентного
середовища у сфері
державних закупівель

9

Забезпечення малого та
середнього бізнесу
кваліфікованими
кадрами

Зміст заходу
Забезпечити рівні можливості
доступу суб’єктів підприємницької
діяльності до участі в процедурах
закупівель товарів, робіт, послуг за
державні кошти
Проводити підготовку та
перепідготовку незайнятого
населення для роботи в малому та
середньому бізнесі відповідно до
переліку спеціальностей, які
користуються попитом на ринку
праці
Забезпечити якісну підготовку
випускників професійних
навчальних закладів

Термін
Виконавці
виконання
2013-2015 роки Управління економіки
райдержадміністрації,
юридичний відділ
райдержадміністрації,
фінансове управління
райдержадміністрації

Джерела
фінансування
Кошти місцевого
бюджету

2013-2015 роки Золочівський районний центр Кошти фонду
зайнятості, ТзОВ „Золочівський загальнообов’язкового
коледж”, Спілка підприємців державного
соціального
страхування на випадок
безробіття
Золочівський професійний
ліцей, ТзОВ "Золочівський
коледж", "Червоненське вище
професійне училище".
Кошти виконавців

Вартість,
тис. грн.
В межах
кошторису

70,0 щорічно

В межах
асигнувань,
виділених на
основну
діяльність

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення
10 Забезпечення доступу
суб’єктів малого та
середнього бізнесу до
вільних виробничих та
офісних приміщень
11 Забезпечення тісного
діалогу між
підприємницькими
структурами та гілками
влади
12 Промоція малого та
середнього бізнесу
району на регіональному
та міжнародному рівні

Передача комунального майна
2013-2015 роки Управління економіки
суб’єктам малого та середнього
райдержадміністрації,
підприємництва на умовах
Золочівська міська рада, Спілка
довгострокової оренди, викупу
підприємців, бізнес-центр ЗАРР
шляхом аукціонів і конкурсів
Запроваджувати нові формати
2013-2015 роки Золочівська райдержадміністраспілкування з суб’єктами малого та
ція, міська рада, районна рада,
середнього підприємництва щодо
Золочівська МДПІ, Спілка
розгляду актуальних питань ведення
підприємців
бізнесу
Забезпечити функціонування на
2013-2015 роки Золочівська райдержадміністраофіційному WEB-сайті районної
ція, районна рада, Золочівська
державної адміністрації інформаційної
МДПІ
рубрики щодо проведення міжнародних,
національних, республіканських та
обласних виставково-презентаційних
заходів

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців
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№ Пріоритетні завдання
з/п
13 Інформаційне
забезпечення суб’єктів
малого та середнього
підприємництва
14 Створення позитивного
іміджу підприємництва

Зміст заходу

Термін
Виконавці
виконання
Висвітлення в засобах масової
2013-2015 роки Міжрайонна державна
інформації роз’яснень законодавства
податкова інспекція у
щодо ведення підприємницької
Золочівському районі
діяльності
Проводити конкурси серед СПД на 2013-2015 роки Золочівська районна державна
звання "Кращий фахівець своєї
адміністрація, районний центр
справи", „Кращий підприємець”,
зайнятості, Золочівська МДПІ,
„Кращий молодий підприємець”,
Спілка підприємців
„Краща жінка-підприємець” і т.д.
Відзначати День підприємця на
районному рівні.

Джерела
фінансування
За рахунок коштів
виконавців

Вартість,
тис. грн.
В межах
кошторису
виконавців

Кошти виконавців

В межах
кошторису

Кошти місцевого
бюджету

5 тис. грн.
щорічно

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

За рахунок коштів
виконавців

В межах
кошторису
виконавців

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
15 Сприяння розвитку
підприємницької
ініціативи
16 Інформаційноконсультаційна
підтримка молодіжного
підприємництва

Створення сприятливих умов для
2013-2015 роки Золочівська районна державна
успішного функціонування Спілки
адміністрація, районна рада,
підприємців Золочівщини та
Золочівська міська рада
сприяння створенню нових об’єднань
підприємців
Забезпечити належну роботу центру 2013-2015 роки Золочівська районна державна
підтримки молодіжного підприємадміністрація, районна рада,
ництва, поступово розширюючи
Золочівська міська рада,
спектр надання ним послуг
Золочівська АРР

5. Цільові проекти та підпрограми:
Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості
17 Створення сприятливих Сприяння сільським територіальним 2013-2015 роки Управління агропромислового
умов для розвитку
громадам в організації кооперативних
розвитку райдержадміністрації,
підприємництва на селі форм ведення сільськогосподарсьмісцеві ради
кого виробництва, переробки та
реалізації с/г продукції
18 Розширення ринків
Залучити фермерські та особисті
2013-2015 роки Управління агропромислового
збуту
селянські господарства, їх об’єднання
розвитку райдержадміністрації,
сільськогосподарської
до участі у сільськогосподарських
фермерські господарства
продукції
виставках-ярмарках
19 Стимулювання
Сприяти відродженню народних
2013-2015 роки Управління агропромислового
приватної ініціативи в
промислів, зокрема гаварецької
розвитку райдержадміністрації,
сільській місцевості
кераміки тощо
місцеві ради,Золочівський РЦЗ

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

кошти учасників

В межах
кошторису

кошти виконавців

В межах
кошторису

кошти учасників

В межах
кошторису

Михайло Бучковський
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Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми,
які потребують першочергового фінансування
Назва замовника:

ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Назва програми:

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗОЛОЧІВСЬКОМУ
РАЙОНІ НА 2013-2015 РОКИ

Найменування заходу

Виконавець

Організувати участь району та суб’єктів
підприємницької діяльності району в
Інвестиційних ярмарках, економічних форумах,
виставках (виготовлення буклетів, планшетів з
інвестиційними пропозиціями, участь у виданні
каталогу «Інвестиційні можливості Львівщині»
та інших презентаційних виданнях).

Золочівська
райдержадміністрація,
Золочівська районна рада,
місцеві ради,Спілка
підприємців,
суб’єкти підприємницької
діяльності

2013-2015 роки

30,0

10,0

10,0

10,0

Проводити конкурси серед СПД на звання
"Кращий фахівець своєї справи", „Кращий
підприємець”, „Кращий молодий підприємець”,
„Краща жінка-підприємець” і т.д.
Відзначати День підприємця на районному
рівні.

Золочівська районна
державна адміністрація,
районний центр
зайнятості, Золочівська
МДПІ,
Спілка підприємців

2013-2015 роки

15,0

5,0

5,0

5,0

45,0

15,0

15,0

15,0

Усього за програмою

Терміни
виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Загальний
за роками виконання на період її дії
2013
2014
2015
обсяг

Замовник:
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М. Бучковський

Начальник управління економіки
райдержадміністрації

О. Залуцька
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Паспорт
районної цільової програми
1. Назва:
Програма розвитку малого та середнього підприємництва у
Золочівському районі на 2013-2015 роки
2. Замовник: Золочівська районна державна адміністрація
3. Мета: створення належних умов для формування розвиненої інфраструктури
малого та середнього підприємництва, забезпечення економічного зростання району
через розвиток малого і середнього бізнесу.
4. Початок: з 1 січня 2013 року закінчення: 31 грудня 2015 року
5. Етапи фінансування: впродовж 2013 – 2015 років
6.Загальні обсяги фінансування, у тому числі кошти районного бюджету
(тис. грн.) 45,0 тис. грн.
7. Очікувані результати виконання програми:
збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних
осіб) – на 5 %;
збільшення чисельності зайнятих на малих підприємствах на 1,5 %;
збільшення питомої ваги виробленої малими підприємствами продукції (робіт
послуг) в економіці району до 54,0%;
збільшення частки надходжень до Зведеного бюджету району від діяльності
малого підприємництва – юридичних і фізичних осіб до 30,0 %;
насичення ринків товарами і послугами;
покращення якості обслуговування та розширення сфери надання послуг для
населення завдяки поглибленню здорової конкуренції;
збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього
підприємництва.
8. Установи, уповноважені здійснювати контроль за виконанням: комісія з
питань промисловості, транспорту, торгівлі та розвитку малого підприємництва.
Терміни проведення звітності: виконавці заходів Програми щоквартально до 10 числа
місяця наступного за звітним подають до фінансового управління РДА та управління
економіки РДА звіт про результати виконання Програми..
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

М. Бучковський

Начальник управління
економіки райдержадміністрації

О.Залуцька
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