Довідка
про хід виконання у 2015 році Регіональної цільової програми розвитку
малого і середнього підприємництва на території Яремчанської міської
ради на 2015 – 2018 роки»
Рішенням міської ради від 20.01.2015 року № 532-30/2015 затверджено
Регіональну цільову програму розвитку малого і середнього підприємництва на
території Яремчанської міської ради на 2015-2018 роки. Дана програма
спрямована на створення сприятливих соціальних, правових, організаційних та
економічних умов для подальшого розвитку малого підприємництва в місті та
являє собою комплекс заходів з відповідними термінами реалізації.
На фінансування Програми передбачено кошти в сумі 530,0 тис.грн., з них
115,0 тис.грн. з міського бюджету і 415,0 тис.грн. з інших джерел, в т.ч. на 2015
рік – 50,0 тис.грн. Протягом року з міського бюджету використано коштів в сумі
8,9 тис.грн.
Слід зазначити, що враховуючи обмежені бюджетні ресурси для
фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
м.Яремче на 2015-2018 роки, Програма була зосереджена на надання
інформаційної та правової підтримки по створенню та розвитку малого та
середнього бізнесу в місті.
Протягом 2015 року проводилась відповідна робота, направлена на
виконання ряду заходів, які передбачені розділами вищеназваної Програми.
На виконання заходу по впорядкуванню нормативного регулювання
підприємницької діяльності розробка проектів регуляторних актів виконавчими
органами міської ради здійснювалась згідно з планом підготовки виконавчим
комітетом Яремчанської міської ради проектів регуляторних актів на 2015 рік та
змінами та доповненнями до нього.
Плани діяльності з підготовки регуляторних актів були оприлюднені в
регіональному часописі «Яремчанський вісник» та на офіційному веб – сайті
міської ради в розділі «Регуляторна політика».
Відділом економіки і промисловості міськвиконкому запроваджено ведення
та постійне оновлення реєстру чинних регуляторних актів, яких по місту Яремче
налічується 29.
З метою забезпечення принципів регуляторної політики розробникам
регуляторних актів було запропоновано внести зміни до двох регуляторних актів.
Відповідно до затвердженого плану - графіку здійснення заходів з
відстеження результативності регуляторних актів протягом 2015 року проведено
відстеження результативності 15 регуляторних актів та оприлюднено їх в
регіональному часописі «Яремчанський вісник» і офіційному веб-сайті міста в
розділі «Регуляторна політика».

Протягом звітного періоду діяльність міськвиконкому була направлена на
забезпечення зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху
розвитку підприємництва. Завдяки роботі Центру надання адміністративних
послуг за 2015 рік адміністраторами центру зареєстровано 4784 заяви, видано
4792 документи, надано 914 консультацій та 116 відмов згідно встановлених
термінів.
На виконання заходу фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки даної
Програми на розвиток і підтримку малого підприємництва Фондом підтримки
підприємництва в м.Яремче з початку року надано 62 консультації суб’єктам
малого підприємництва. Розроблено 21 бізнес-план, з метою отримання грантів
розроблено та подано на конкурс дві проектні пропозиції, на постійній основі
надається допомога по відкриттю власної справи (написання Статутів, допомога
при реєстрації, тощо).
З метою покращення консультаційних послуг створено Ресурснотуристичний центр.
Проведено аналіз нормативно-правової бази щодо малого та середнього
бізнесу в Україні, на постійній основі надається допомога по відкриттю власної
справи (написання Статутів, допомога при реєстрації, тощо).
Програмою розвитку малого і середнього підприємництва
на
території Яремчанської міської ради передбачено здійснювати організацію
професійного навчання осіб, які перебувають на обліку в міському центрі
зайнятості за професіями та спеціальностями, які необхідні для розвитку власної
справи та виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності.
У 2015 році одноразову допомогу по безробіттю для започаткування
підприємницької діяльності отримали 66 осіб на загальну суму 1млн.1641,1 грн.
Центром зайнятості проведено професійне навчання для 322 безробітних та
надано 154 консультації з питань організації та провадження підприємницької
діяльності.
Виконуючи завдання щодо ресурсного забезпечення малого і середнього
бізнесу, значна увага приділяється роботі з підприємствами, установами,
організаціями шляхом проведення семінарів. Основна тема таких семінарів:
«Участь підприємств, установ і організацій у реалізації державної політики
зайнятості», а також роз’яснення Закону України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття”, робота центру зайнятості
за єдиною технологією обслуговування населення та план дій щодо поліпшення
ситуації у сфері зайнятості - ознайомлення з послугами, які надає служба
зайнятості, можливість підготовки безробітних за індивідуальною формою
навчання та стажування на підприємстві під конкретні робочі місця, а також на
курсах цільового призначення, можливість підготовки службою зайнятості
спеціалістів на новостворені робочі місця, можливість надання інформаційних
послуг громадянам, які підлягають вивільненню та ін.
Сьогодні на території Яремчанської міської ради функціонує 95 готелів та
604 садиби на 14 235 місць. У 2015 році Яремчанщину відвідали 1 млн. 165 тис.
осіб.

В регіоні функціонує 232 крамниці, 130 закладів громадського харчування, 9
ринків, 7 аптек, 9 аптечних кіосків, 4 автозаправочні станції. До послуг місцевих
жителів та гостей міста: 6 перукарень, 7 підприємств по будівництву та ремонту
житла, 4 заклади по ремонту взуття, три фірми з фото послуг, 3 заклади з порізки
скла, 3 заклади по ремонту телерадіоапаратури, 4 заклади по ремонту
автотранспортних засобів, 3 заклади з ритуальних послуг, 2 заклади з ремонту
побутової техніки та по одному закладу з ремонту годинників, ремонту ключів,
продажу та ремонту ювелірних виробів, виготовленню та ремонту меблів, та
понад 95 сезонних прокатів гірськолижного спорядження.
Події, які відбуваються в галузі туризму та інформація про відпочинок
постійно висвітлюються на сайті міськвиконкому www.yaremche.org в розділах
«Новини» та «Туризм».
На виконання заходу інноваційні проекти і пілотні програми та з метою
популяризації туристичного потенціалу 25-26 липня 2015 року у місті Яремче
відбувся Міжнародний форум-виставка ековиробників і туризму в Карпатах
«ЕкоЕкспо-2015», в якому взяли участь представники Прикарпаття, Закарпаття та
Словаччини. Форум пройшов у рамках проекту «Створення мережі Центрів
першого контакту в Україні», що виконується за підтримки Програми
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія –
Україна.
Яремчанська міська рада співпрацює з двома містами Республіки Польща:
м.Намислув Опольського воєводства та м.Альверня Малопольського воєводства.
Відділом туризму та зовнішніх зв’язків забезпечується організація обміну
офіційними делегаціями міста Яремче та містами – партнерами з метою вивчення
досвіду з питань освіти, культури, туризму та благоустрою. Спільно з відділом у
справах сім’ї, молоді та спорту налагоджено співпрацю з м.Вадул луй Воде
(Молдова) та м.Слава (Польща) щодо проведення молодіжного обміну під час
оздоровчих кампаній.
Станом на 01.01.2016 року зареєстровано 400 юридичних осіб та 1553
фізичних осіб-підприємців. На спрощеній системі оподаткування перебувають
100 малих підприємств та 888 фізичних осіб-підприємців. Протягом року
надійшло від сплати єдиного податку до місцевого бюджету коштів від
юридичних осіб в сумі – 1 661,8 тис.грн., від фізичних осіб – 6 163,0 тис.грн.
З кожним роком зростає благодійна діяльність підприємців, їх внески у
соціально – економічний розвиток населених пунктів, їхня підтримка ініціатив
влади.
Однак, ще не всі проблеми в розвитку підприємництва вирішено. Це і
недосконалість і нестабільність діючого законодавства, зокрема податкового,
високі відсоткові ставки та недосконала система отримання кредитів, фінансова
неспроможність підприємств впроваджувати та підтримувати серйозні
інвестиційні та інноваційні проекти. Ці питання потребують вирішення на різних
рівнях влади.
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