УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання

тридцята сесія

РІШЕННЯ
Від 20.01.2015 року

м.Яремче

№ 532-30/2015

Про Регіональну цільову
програму розвитку малого і
середнього підприємництва
на території Яремчанської
міської ради на 2015 – 2018
роки.

Відповідно до пункту 22 статті 26
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законів України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», із
врахуванням «Стратегії соціально-економічного та культурного розвитку міста
Яремче та населених пунктів міської ради на період до 2020 року» спрямованих
на створення сприятливих умов для ведення бізнесу, підвищення ролі та внеску
малого підприємництва в економічний і соціальний розвиток міста,
міська рада в и р і ш и л а :
1.
Затвердити «Регіональну цільову програму розвитку малого і
середнього підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2015 –
2018 роки» (далі – Програма) додається.
2. Керівникам відділів та управлінь міськвиконкому, структурним
підрозділам міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій,
громадським організаціям, селищному та сільським головам – безпосереднім
виконавцям Програми забезпечити та створити сприятливі умови для розвитку
підприємництва, взяти під особистий контроль безумовне виконання заходів
Програми.
3. Рішення міської ради від 21.03.2013 року № 291-16/2013 «Про
Регіональну програму підтримки
малого підприємництва на
території
Яремчанської міської ради на 2013 – 2014 роки» визнати таким, що втратило
чинність та зняти з контролю.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Надію Бандурку.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням міської ради
від 20.01.2015 року № 532-30/2015

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку малого та середнього підприємництва на території
Яремчанської міської ради
на 2015 – 2018 роки
Керівник програми
заступник міського голови

Бандурка Н.В.

_____________

Замовник програми
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Малецька О.Л.

_____________

відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Малецька О.Л.

_____________

фінансове управління
міськвиконкому

Бойчук Г.П.

_____________

юридичний відділ
міськвиконкому

Попадюк Р.І.

_____________

ПОГОДЖЕНО:

Паспорт
Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього
підприємництва на території Яремчанської міської ради
на 2015 – 2018 роки
1. Ініціатор розроблення
Яремчанської міської ради

програми

(замовник):

Виконавчий

комітет

2. Розробник програми: відділ економіки і промисловості міськвиконкому
Співрозробники:
- відділ туризму і рекреації міськвиконкому ;
- Координаційна рада з питань розвитку підприємництва;
- Міжгалузева колегіальна рада підприємців міста Яремче;
- Регіональний Фонд підтримки підприємництва та бізнес-центр м.Яремче;
- Яремчанський міський центр зайнятості;
- комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету Яремчанської міської ради;
- відділ земельних ресурсів міськвиконкому ;
- відділ містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконком;
- Карпатський Національний природний парк;
- Міське комунальне підприємство ;
- Комунальне підприємство „Благоустрій” ;
- регіональний часопис «Яремчанський вісник» ;
- Державна податкова інспекція в місті Яремчому ГУ ДФС в Івано-Франківській
області;
- центр надання адміністративних послуг міськвиконкому;
- міський відділ статистики;
- постійна депутатська комісія міської ради з питань економіки, фінансів і
бюджету
3. Термін реалізації програми: 2015-2018 роки
4. Етапи фінансування програми : щомісячно
5. Обсяги фінансування програми: 530,0 тис.грн.

Роки
2015
2016
2017
2018
Разом

Всього
50,0
75,0
180,0
225,0
530,0

Обсяги фінансування, тис.грн.
В т. ч. за джерелами фінансування
Обласний
Місцевий
Інші джерела
бюджет
бюджет
20,0
30,0
25,0
50,0
30,0
150,0
40,0
185,0
115,0
415,0

6. Очікувані результати виконання програми:
забезпечення оптимальних умов для здійснення
підприємницької
діяльності; збалансування інтересів міської влади та бізнесу; підтримка розвитку
туристичної галузі, в першу чергу зеленого туризму; підтримка власного
виробника; насичення товарних ринків; наповнення державного та місцевого
бюджетів; збільшення кількості працюючих у малому підприємництві,
підвищення його ролі в вирішенні стратегічних завдань економічного і
соціального розвитку міста.
7. Термін проведення звітності : щоквартально

Керівник програми

Бандурка Н.В.

___________

(заступник міського голови,
куратор напрямку діяльності
визначеного замовника)

Замовник програми
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Малецька О.Л.

_____________

Характеристика
Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього
підприємництва на території Яремчанської міської ради
на 2015 – 2018 роки
1.
Загальна характеристика регіону:
• Площа території (га)
65397
• Кількість населення (тис.чол.)
23,3
• Специфіка :
туристично-рекреаційний
• Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) станом на
01.01.2015 року
2,5 %
2. Дата затвердження
Програми (найменування
і номер відповідного
нормативного акта)
3. Головний замовник
програми
Головний розробник
програми
Співвиконавці:

Рішення міської ради від 20.01.2015 року
№ 532-30/2015
Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
відділ економіки і промисловості
міськвиконкому
1.Відділ туризму та зовнішніх зв’язків
міськвиконкому
2.Координаційна рада з питань розвитку
підприємництва.
3.Міжгалузева колегіальна рада підприємців міста
Яремче.
4. Регіональний Фонд підтримки підприємництва та
бізнес-центр м.Яремче.
5.Міський центр зайнятості в м. Яремче.
6. Комітет з конкурсних торгів виконавчого комітету
Яремчанської міської ради.
7.Відділ земельних ресурсів міськвиконкому.
8. Відділ містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства
міськвиконкому.
9. Карпатський Національний природний парк.
10.Міське комунальне підприємство.
11.Регіональний часопис «Яремчанський вісник».
12.ДПІ в місті Яремчому ГУ ДФС в ІваноФранківській області.
13.Центр надання адміністративних послуг
міськвиконкому;
14. Міський відділ статистики.
15. Постійна депутатська комісія міської ради з
питань економіки, фінансів і бюджету.

4. Мета і перелік
пріоритетних завдань
Програми

5. Очікувані

кінцеві
результати від реалізації
Програми в динаміці змін
цільових показників:

Мета. Забезпечення оптимальних умов для
здійснення
підприємницької
діяльності,
збалансування інтересів міської влади та бізнесу,
збільшення кількості працюючих у малому
підприємництві, підвищення його ролі в вирішенні
стратегічних завдань економічного і соціального
розвитку міста.
Пріоритетними
завданнями
Програми
є:
удосконалення нормативного регулювання малого
бізнесу; фінансово-кредитна підтримка малих
підприємств; створення нових робочих місць,
залучення суб'єктів
підприємництва
до
зменшення рівня безробіття; підтримка розвитку
туристичної галузі, в першу чергу
зеленого
туризму;
підтримка власного виробника;
насичення
товарних
ринків;
наповнення
державного та місцевого бюджетів; активізація
розвитку ринкової інфраструктури підтримки
малого бізнесу;
підтримка
менеджменту,
маркетингу
малих підприємств;
сприяння
створенню і розвитку кадрового потенціалу
малих
підприємств;
формування
сприятливого
соціально-психологічного
середовища
малого
бізнесу;
розвиток
Дані станом Прогнозні
міжрегіональної
і зовнішньоекономічної
Прогнозні Прогнознідіяльності
Прогноз
на
початок
на малих підприємствах.
показни- показни- показники
ні
дії Програми
очікувані
показники
2014 р.

ки
2015 рік

ки
2016 рік

2017 рік

показни
ки
2018 рік

154

158

163

168

66

68

70

72

Кількість діючих малих та
середніх підприємств (одиниць)
- кількість підприємств на 10
тис.чол. наявного населення
(одиниць)
Кількість зайнятих працівників
у малому підприємництві (осіб)

147

702

795

850

890

900

Кількість діючих підприємців
фізичних,осіб

1633

1736

1800

1890

1930

4.Питома
вага
малих
підприємств
в
обсягах
реалізації продукції (%)

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

37,3

37,8

38,0

38,4

38,6

Частка
надходжень
від
діяльності
малого
підприємництва до бюджетів
усіх рівнів, %
інфраструктури

64

2015-2018роки
6. Терміни і етапи реалізації
Програми
7. Перелік розділів програми І.
Впорядкування
нормативного
Виконавці
регулювання підприємницької діяльності
Яремчанський
міськвиконком
та
керівники
відділів
і
управлінь
міськвиконкому,
селищна та сільські ради, Фонд підтримки
підприємництва, Координаційна рада з питань
розвитку підприємництва,
центр надання
адміністративних послуг м. Яремче, ДПІ в м.
Яремчому ГУ ДФС в Івано-Франківській області,
Івано-Франківське
обласне
територіальне
відділення Антимонопольного комітету України,
суб’єкти підприємницької діяльності.
ІІ.Фінансово-кредитна
та
інвестиційна
підтримка та покращення ділового клімату
Міська, селищна та сільські ради, Координаційна
рада з питань розвитку підприємництва,
Міжгалузева колегіальна рада підприємців міста
Яремче, Фонд підтримки підприємництва м. Яремче
(бізнес-центр, інформаційно - туристичний бізнес –
Інтернет центр), дозвільний центр, відділ
економіки і промисловості міськвиконкому,
відділ туризму та рекреації міськвиконкому,
міський центр зайнятості, ТБ «Галичина», комітети
з конкурсних торгів бюджетних організацій,
селищна
та
сільські
ради,
адміністрації
продовольчо-промислових ринків міста.
ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення,
подальше формування інфраструктури
Відділи
та
структурні
підрозділи
міськвиконкому,
туристично-інформаційний
бізнес-інтернет
Фонду
підтримки
підприємництва,
партнери
та провайдери,
бізнес – центр, Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок
безробіття
,
об’єкти
ринкової
інфраструктури.
ІV. Інноваційні проекти та пілотні програми
Виконавчий комітет Яремчанської міської ради,
відділи і управління міськвиконкому, громадські
організації, Фонд підтримки підприємництва
м. Яремче, міський центр зайнятості, управління
Пенсійного фонду м.Яремче, провідний інспектор
праці ТДІП області.

8. Обсяги коштів, необхідних з місцевого бюджету всього – 115,0 тис.грн., в.т.ч.:
2015 рік - 20,0тис.грн.,
на фінансування заходів з
2016 рік - 25,0тис.грн.,
місцевого бюджету, тис.грн.
2017 рік - 30,0тис.грн.,
2018 рік - 40,0тис.грн.
9. Основні джерела
Місцевий бюджет, Регіональний фонд підтримки
фінансування
підприємництва,
фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття, суб’єкти підприємництва та
Фонду підтримки підприємництва м. Яремче.
Кошти передбачені на реалізацію Програми
розвитку туризму та інших цільових програм
10. Система організації
контролю за виконанням
Програми

Контроль за
реалізацією Програми здійснюють
відділ економіки і промисловості міськвиконкому,
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва м. Яремче, шляхом розгляду її
виконання на засіданнях міськвиконкому, сесіях
міської ради.
Інформація про хід виконання заходів Програми
щоквартально
надається
Департаменту
економіки облдержадміністрації

Очікувані результати від впровадження Регіональної цільової програми
розвитку малого та середнього підприємництва на території Яремчанської
міської ради на 2015 – 2018 роки
Пріоритетним завданням Програми є: забезпечення оптимальних умов для
здійснення підприємницької діяльності, збалансування інтересів міської влади та
бізнесу, збільшення кількості працюючих у малому підприємництві, підвищення
його ролі в вирішенні стратегічних завдань економічного і соціального розвитку
міста.
В даний час, і в найближчій перспективі суб’єктам малого підприємництва
міста належить справитися з цілим рядом серйозних проблем: зростають ціни,
скорочується попит з боку покупців, збільшуються ризики неплатежів,
надзвичайно складно отримати фінансові кошти під розвиток, через високі
відсоткові кредитні ставки.
Таким чином, початку реалізації Програми передує загальне наростання
негативних тенденцій в підприємництві, пов'язаних з наслідками політичноекономічної кризи в державі, що в свою чергу потребує пошуку нових підходів та
заходів підтримки не тільки на стадії її формування, але і безпосередньо в процесі
її виконання, в залежності від фактичних умов.
удосконалення нормативного регулювання малого бізнесу; фінансовокредитна підтримка малих підприємств; створення нових робочих місць,
залучення суб'єктів
підприємництва до зменшення рівня безробіття;
підтримка розвитку туристичної галузі, в першу чергу зеленого туризму;
підтримка власного виробника; насичення товарних ринків; наповнення
державного та місцевого бюджетів;
активізація розвитку ринкової
інфраструктури підтримки малого бізнесу;
підтримка
менеджменту,
маркетингу малих підприємств; сприяння створенню і розвитку кадрового
потенціалу малих підприємств; формування
сприятливого
соціальнопсихологічного середовища малого бізнесу; розвиток міжрегіональної і
зовнішньоекономічної діяльності на малих підприємствах.
В результаті реалізації Програми за чотири роки очікується покращення
та ріст показників:
- кількості діючих малих підприємств – до 168 одиниць;
- кількості діючих малих підприємств на 10 тис.осіб наявного населення –
до 72 одиниць;
- кількість діючих підприємців фізичних осіб – 1930 осіб
- кількість зайнятих працівників у малому підприємництві – до 900 осіб;
- частки надходжень до бюджетів усіх рівнів – до 38,6 %.
Тому, підприємництво є одним із найважливіших факторів формування і
розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку, ринку праці.
Крім розв’язання важливої суспільно-політичної задачі – формування
середнього класу, мале підприємництво здатне вирішувати соціальні завдання
(проблеми зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництва
товарів і послуг за доступними цінами) та економічні задачі (залучення
приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій,
наповнення бюджетів різних рівнів).
Аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливають на розвиток
підприємницького середовища показав сильні та слабкі його сторони.

Сильні сторони:
♦ Висока інвестиційна привабливість регіону.
♦ Швидкий розвиток туризму в регіоні.
♦ Висока питома вага СПД на 10,0 тис. населення.
♦ Наявність Стратегії розвитку Яремче і населених пунктів Яремчанської міської
ради
♦ Прозорість у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування.
♦ Поміркована
політика
органів
місцевого
самоврядування
у
пріоритеті місцевих податків та зборів, платежів.
♦ Повне сприяння СПД, які працюють у пріоритетних галузях
економіки регіону.
♦ Участь влади та громадських організацій у міжнародних проектах,
спрямованих на підтримку малого підприємництва .
♦ Позитивний приклад лідерів малого підприємництва.
♦ Дієві партнерські стосунки влади із містами-побратимами Польщі,
Румунії, Угорщини, Грузії, Іспанії.
♦ Наявність інституцій підтримки малого підприємництва (Фонд
підтримки підприємництва м. Яремче (бізнес-центр, інформаційно туристичний бізнес – Інтернет центр, дозвільний центр ).
♦ Наявність резервів розвитку промисловості на основі місцевої
сировини.
Слабкі сторони:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Низька фінансова спроможність підприємств.
Недостатність оборотних коштів (засобів) для розвитку малого бізнесу.
Високі відсоткові ставки в банківських установах.
Недостатній рівень кредитування малого бізнесу під інвестиційно
інноваційні проекти.
Низький рівень рентабельності малих підприємств.
Низька кваліфікація працівників у сфері малого бізнесу.
Нестабільне податкове законодавство.
Недостатній перелік послуг, що надаються СПД.
Відсутність кваліфікованих спеціалістів робітничих професій.

–

Отже, розвиток малого бізнесу вкрай необхідний, тому потребує підтримки,
як на державному, так і на місцевому рівні. Роль і місце малого підприємництва
в економіці найкраще проявляється в притаманних йому функціях:
1.
Внесок малого бізнесу в справу формування конкурентного
середовища.
2.
Оперативне реагування на зміни кон´юктури ринку.
3.
Прискорення реалізації нових технічних і комерційних ідей.
4.
Пом’якшення соціальної напруги та сприяння демократизації
ринкових відносин.
У зв’язку з цим винятково важливою є Регіональної цільової програми
розвитку малого та середнього підприємництва на території Яремчанської
міської ради на 2015 – 2018 роки, яка б сприяла формуванню та реалізації
комплексу ефективних заходів за рахунок максимального використання наявного
ресурсного, виробничо-технологічного та кадрового потенціалу міста.
Заступник міського голови

Надія Бандурка

Обсяги надходжень до місцевого бюджету податків і зборів
за 2014 рік
Платники

Надходження до бюджетів усіх рівнів, всього
В т.ч. :
Юридичні особи
В т.ч. :
Фізичні особи
Надходження до місцевого бюджету, всього:
В т.ч. :
Юридичні особи
В т.ч. :
Фізичні особи
Торгівля, послуги :
В т.ч.
1.
- готельно-ресторанне господарство
- торгівля
Промисловість :
В т.ч.
2. - деревообробка та лісозаготівля
- будівництво
- енергетична галузь
3. Надходження від бюджетних установ
4. Транспорт, зв’язок
5. Надходження від інших видів діяльності
Надходження до місцевого бюджету від
фізичних осіб за 2014 рік, грн.
Торгівля, послуги :
В т.ч.
1.
- готельно-ресторанне господарство
- торгівля
2. Деревообробка та лісозаготівля
3. Транспорт, зв’язок
4. Надходження від інших видів діяльності
Надходження до місцевого бюджету від
юридичних осіб за 2014 рік, грн.
Торгівля, послуги :
В т.ч.
1.
- готельно-ресторанне господарство
- торгівля
Промисловість :
В т.ч.
2. - деревообробка та лісозаготівля
- будівництво
- енергетична галузь
3. Надходження від бюджетних установ
4. Транспорт, зв’язок
5. Надходження від інших видів діяльності

Обсяги
надходжень,
грн.

% до загальної
суми
надходжень

63289,9
54998,9
8291,0
38080,5
30845,2
7235,3
10548,3

100,0
86,9
13,1
100,0
81,0
19,0
27,7

6816,4
3731,9
4493,6

17,9
9,8
11,8

3236,9
342,8
913,9
11462,2
723,5
10852,9

8,5
0,9
2,4
30,1
1,9
28,5

7235,3

19,0

4760,1

12,5

2094,5
2665,6
457,0
38,1
1980,1

5,5
7,0
1,2
0,1
5,2

30807,1

80,9

5788,3

15,2

4722,1
1066,2
4036,5

12,4
2,8
10,6

2779,9
342,7
913,9
11462,2
685,4
8834,7

7,3
0,9
2,4
30,1
1,8
23,2

Обсяги надходжень до бюджету податків і зборів від
представників малого бізнесу за 2014 рік
Платники

Обсяги
надходжень, грн.

%

Надходження всього до бюджетів усіх
рівнів, всього :
Надходження до місцевого бюджету,

23607,1

37,3

17821,7

46,8

Малий та
середній
бізнес

Обсяги
надходжень до
місцевого
бюджету, грн.

% до
загальної
суми
надходжень у
місцевий
бюджет

Юридичні
особи

10586,4

27,8

15063,0

% до
загальної
суми
надходжень
до
бюджетів
усіх рівнів
23,8

Фізичні
особи
Всього

7235,3

19,0

8544,1

13,5

17821,7

46,8

23607,1

37,3

Обсяги
надходжень
до бюджетів
усіх рівнів

Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування місцевої цільової програми
Назва замовника : Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
Назва програми : Регіональна цільова програма розвитку малого і середнього підприємництва на
території Яремчанської міської ради на 2015 – 2018 роки
Підпрограма впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Виконання цієї підпрограми спрямоване на реалізацію Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності». Зокрема, в частині прийняття планів підготовки проектів регуляторних
актів, розробки регуляторних актів, підготовки аналізу регуляторного впливу цих актів, проведення їх обговорення та
відстеження їх результативності. Планується залучення громадських організацій до розробки та проведення базових,
повторних і періодичних відстежень результативності регуляторних актів, в т.ч. і на платній основі, проведення заходів
щодо попередження найбільш поширених порушень.
Основні проблеми, характерні для регіону в даному питанні:
■ значний рівень тінізації економіки;
■ низький рівень заробітної плати найманих працівників;
■ низька інформованість найманих працівників про їх гарантії в оплаті праці та соціальному захисті
населення;
■ висока питома вага суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в регіоні, але зареєстровані по
місцю проживання.
Пріоритетні завдання в питаннях нормативного регулювання діяльності
суб’єктів підприємництва
■ Реалізація державної політики у сфері господарської діяльності;
■ Налагодження співпраці з питань реалізації державної регуляторної політики між органами влади та
суб’єктами господарювання;
■ Забезпечення дотримання законності при видачі дозвільних документів ;

додаток до рішення міської ради
від 20.01.2015 року № 532-30/2015

Заходи Регіональної цільової програми розвитку малого і середнього підприємництва на території
Яремчанської міської ради на 2015-2018 роки
№
п/п

Пріоритетні
завдання

1

2

1.

2.

3.

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела фінансування

3
4
5
І Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1. У сфері регуляторної політики

Реалізація
державної
регуляторної
політики у сфері
господарської
діяльності

Затвердження планів
підготовки проектів
регуляторних актів та
оприлюднення їх та змін до
них в місцевих ЗМІ або на
веб-сторінках органів влади

Недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та
неефективних
регуляторних
актів
Забезпечення
публічності та
безпосереднього
впливу
громадськості при
прийнятті
регуляторних
актів

Розробка проектів
регуляторних актів щодо
діяльності та підтримки
малого підприємництва
проведення аналізу їх
регуляторного впливу на
підприємницьке середовище

Відповідно
до плану
підготовки
проектів
регулятор
них актів

Відділи та управління
міськвиконкому , структурні
підрозділи міської ради ,
Координаційна рада з питань
розвитку підприємництва ,
громадські організації,
селищна та сільські ради

Оприлюднення проектів
регуляторних актів, аналізу їх
регуляторного впливу в
місцевих ЗМІ або на вебсторінці міської ради

В міру
розробки
проектів

Управління та відділи
міськвиконкому , селищна та
сільські ради.

Щорічно до
15 грудня
20152018рр.

Відділ економіки і
промисловості МВК ,
Координаційна рада з питань
розвитку підприємництва,
селищна та сільські ради

6

Вартість,
тис.грн.
7

_
В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків
В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків.

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

_

_

4.

5.

Забезпечення
публічності при
прийнятті
регуляторних
актів

- // -

Інформування громадськості
шляхом проведення
громадських слухань, круглих
столів з обговорення
регуляторних актів

В міру
розробки
проектів

Управління та відділи
міськвиконкому , селищна та
сільські ради, суб’єкти
підприємницької діяльності

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

_

Ведення єдиного реєстру
регуляторних актів прийнятих
Яремчанською міською радою

2015-2018
роки

Відділ економіки і
промисловості
міськвиконкому

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов’язків

_

Відповідно
до планів
проведення
відстежень
регулятор
них актів

Управління та відділи
міськвиконкому, структурні
підрозділи міської ради,
селищна та сільські ради

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

-

2015-2018
роки

Відділ
економіки і промисловості
міськвиконкому,
Івано-Франківське обласне
територіальне відділення
Антимонопольного комітету
України,
суб’єкти підприємницької
діяльності

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

-

20152018роки

Відділ економіки і
промисловості
міськвиконкому,
Івано-Франківське обласне
територіальне відділення
Антимонопольного комітету
України,
Івано-Франківське обласне
управління у справах захисту
прав споживачів, Інспекція цін
в Івано-Франківській області,
суб’єкти підприємницької
діяльності

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

-

6.

- // -

Проведення базових,
повторних і періодичних
відстежень результативності
діючих регуляторних актів,
залучення громадських
організацій

7.

Формування
конкурентноспроможного
середовища,
недопущення
монополізації
регіональних
соціально
важливих для
економіки краю
ринків

Створення належних умов для
розвитку та зміцнення
конкуренції, розбудова чесних
і прозорих стосунків між
підприємцями і споживачами,
захист їх прав як споживачів –
юридичиних і фізичних осіб

8.

Обстеження
суб’єктів
господарювання з
питань цінової
політики

Дотримання суб’єктами
господарювання регіону норм
цінової політики та
застосування граничних
розмірів торговельних
надбавок на основні продукти
харчування

2. У сфері надання адміністративних послуг
Управління та відділи
міськвиконкому,
дозвільні служби м.Яремче ,
адміністратор
адміністративного центру

1.

Реалізація Закону
України «Про
адміністративні
послуги»

Забезпечення функціонування
центру надання
адміністративних послуг

2.

Оцінка якості
надання
адміністративних
послуг

Проведення анкетування щодо
якості надання
адміністративних послуг у
центрах надання
адміністративних послуг

2015 рік

Адміністратор центру надання
адміністративних послуг

В межах бюджетних
призначень

Розширення спектру послуг
Центрів обслуговування
платників податків при ДПІ у
м. Яремчому ГУ ДФС в
ІВано-Франківській області

2015-2018
роки

ДПІ у м. Яремчому ГУ ДФС в
Івано-Франківській області

В межах бюджетних
призначень

-

2015-2016
роки

Яремчанський міськвиконком

В межах бюджетних
призначень

-

2015-2018
роки

ДПІ у м. Яремчому ГУ ДФС в
Івано-Франківській області

В межах бюджетних
призначень

20,0

3.

4.

5..

Своєчасне та
якісне надання
адміністративних
послуг та інших
послуг платникам
податків
Оптимізація
надання
адміністративних
послуг
Забезпечення
ефективної
комунікації ДПІ у
м. Яремчому ГУ
ДФС в ІваноФранківській
області з бізнесом

Запровадження у центрах
надання адміністративних
послуг електронного обміну
інформацією документообігу
Проведення заходів (круглих
столів, особистих зустрічей,
нарад тощо) з громадськістю,
надання консультацій
суб’єктам
зовнішньоекономічної
діяльності, підготовка та
розміщення публікацій,
виступів у ЗМІ

2015-2018
роки

В межах бюджетного
фінансування на виконання
своїх функціональних
обов'язків

-

-

Підпрограма фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки
Враховуючи основну мету Програми, яка полягає у наданні фінансово-кредитної підтримки малим підприємствам її
заходи передбачають виділення цільових коштів з міського бюджету, які спрямовуються головним чином через Фонд
підтримки підприємництва на фінансування бізнес-центру, урізноманітнення видів фінансової допомоги, надання
рекомендацій для отримання мікро-кредитів. З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого
підприємництва вони і надалі будуть мати можливість брати участь у виконанні на конкурсних засадах та договірних
умовах робіт, поставок продукції, надання послуг за державні кошти, в регіональних соціально-економічних,
інвестиційних, екологічних та інших програмах.
Основні проблеми, на розв'язання яких направлені заходи
■ фінансова неспроможність підприємств;
■ високі відсоткові ставки згідно умов банківських кредитів;
■ обмежене кредитування банками підприємств малого бізнесу ;
■ низька купівельна спроможність на місцевому рівні;
■ значний відсоток СПД зайнятих у торгово-посередницькій діяльності;
■ відсутність установ, крім банківських, для кредитування підприємництва;
■ недостатній рівень надання послуг, в тому числі побутових.
Пріоритетні завдання в питаннях фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів
підприємництва
■ розробка нормативних актів, направлених на фінансово-кредитну підтримку малого бізнесу;
■ надання пільг органами місцевого самоврядування підприємцям, які працюють в пріоритетних
галузях економіки регіону;
■ надання інформаційної та рекламної підтримки господарюючим суб’єктам.

II. Заходи до Підпрограми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки на 2015-2018 роки
№
п/п

1

2

Пріоритетні
завдання

Зміцнення об’єктів
ринкової
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Надання правової та
інформаційної
підтримки суб'єктам
підприємницької
діяльності

Зміст заходу
Передбачити у бюджеті
кошти на розвиток і
підтримку малого та
середнього підприємництва
на:
-бізнес-центр при Фонді
підтримки підприємництва
-туристично-інформаційний
центр м.Яремче
Здійснювати допомогу СПД
регіону в розробленні
бізнес – планів та бізнес –
ідей, надання рекомендацій
для отримання фінансово –
кредитної підтримки , в т.ч.
пільгових кредитів через
Регіональний фонд
підтримки підприємництва у
Івано – Франківській області
Допомога СПД у підготовці
пакетів документів та
надання відповідних
рекомендацій для участі у
конкурсах на отримання
часткового відшкодування
відсоткових ставок за
кредитами, що надаються
суб’єктам малого та
середнього бізнесу для
реалізації інвестиційних
проектів

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

2015-2018
роки

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

Місцевий бюджет

Постійно

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, Бізнес – центр
при Фонді підтримки
підприємництва м.
Яремче, Регіональний
фонд підтримки
підприємництва у
Івано – Франківській
області

Кредитний
портфель
Регіонального
фонду підтримки
підприємництва в
Івано –
Франківській
області

В межах виділених
коштів

2015-2018
роки

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

Державний бюджет

В межах
передбачених
коштів на
бюджетний рік

Вартість, тис.грн.

2015 рік – 10,0
2016 рік – 10,0
2017 рік – 10,0
2018 рік-15,0

3.

Забезпечення
виконання ЗУ „Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності”

Матеріально-технічне
забезпечення центру надання
адміністративних послуг
міськвиконкому
Випуск буклетів , брошур ,
листівок з рекламною
інформацією про діяльність
суб’єктів підприємницької
діяльності в різних галузях
економіки

4.

5.

Розширення
партнерських та
ділових відносин

Врегулювання
економічного
стимулювання
малого бізнесу

2015-2018
роки

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

Місцевий бюджет

2015-2018
роки

Міськвиконком ,
суб’єкти
підприємницької
діяльності

Кошти СПД –
юридичних та
фізичних осіб

Підготовка рекламних
матеріалів про курорт
Яремче та Гуцульський край

20152018роки

Сертифікація садиб зеленого
туризму на території
Яремчанської міської ради

2015-2018
роки

Сприяти участі суб’єктами
малого та середнього
підприємництва у виставках,
презентаціях та ярмарках

2015-2018
роки

Відділ туризму та
рекреації
Яремчанського
міськвиконкому, ТБ
„Галичина”, суб’єкти
підприємницької
діяльності
Відділ туризму та
рекреації
Яремчанського
міськвиконкому

Кошти СПД –
юридичних та
фізичних осіб

Кошти СПД –
юридичних та
фізичних осіб

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради , СПД регіону

Кошти СПДюридичних та
фізичних осіб

Надання дотацій
роботодавцям на повне або
часткове покриття витрат на
заробітну плату осіб,
працевлаштованих службою
зайнятості

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язко
вого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

Здійснення щомісячної
компенсації суб’єктам
малого підприємництва

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язко
вого державного

2015 рік-20,0
тис.грн.
2016 рік – 20,0
тис.грн.
2017 рік- 30,0
тис.грн.
2018рік -30,0
тис.грн.
40,0 тис.грн.

50,0 тис.грн.

20,0 тис.грн.

10,0 тис.грн.
В межах виділених
коштів

В межах виділених
коштів

фактичних витрат у розмірі
єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування за
працевлаштованих
безробітних громадян на
нові робочі місця
Проводити інформаційно –
роз’яснювальну роботу з
роботодавцями, спрямовану
на збереження трудового
потенціалу підприємств,
уникнення звільнення
працівників
Виплата одноразової
допомоги по безробіттю для
організації підприємницької
діяльності

6.

Сприяння розвитку
самозайнятості та
підтримки
підприємницької
ініціативи
незайнятого
населення, в т.ч. в
сфері зеленого
туризму

Організація залучення
незайнятих громадян до
участі в громадських
роботах
Інформування через засоби
масової інформації, шляхом
проведення семінарів,
громадян щодо програм і
послуг, які здійснюють
центри зайнятості і бізнес –
центри з перекваліфікації
працівників
Організація укладення
договорів, щодо професійної
підготовки, перепідготовки

соціального
страхування
України на випадок
безробіття

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

-

Кошти Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття
Кошти Фонду
загальнообов’язко
вого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язко
вого державного
соціального
страхування
України на випадок
безробіття

2015-2018
роки

Міський центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язко
вого державного

В межах виділених
коштів

В межах виділених
коштів

В межах виділених
коштів

В межах виділених
коштів

7.

8.

Надання інших
видів фінансової
допомоги

Стабілізація цінової
ситуації в регіоні

та підвищення кваліфікації, в
т.ч. шляхом стажування
безпосередньо на
підприємствах
Можливість участі суб’єктів
підприємницької діяльності
в конкурсних закупівлях по
отриманню підрядів на
виконання робіт, які
фінансуються за рахунок
бюджету
Надання місць для торгівлі
на ринках міста місцевим
товаровиробникам
Сприяти проведенню на
території регіону ярмарків
продукції товаровиробників
міст та районів області

Постійно

Комітети з
конкурсних торгів
бюджетних
організацій, селищна
та сільські ради

2015-2018
роки

Адміністрації
продовольчо –
промислових ринків
міста
Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

2015-2018
роки

соціального
страхування
України на випадок
безробіття
Місцеві бюджети,
Обласний бюджет

_

-

-

-

-

Ресурсне та інформаційне забезпечення , подальше формування інфраструктури
Для сталого розвитку малого підприємництва продовжуватиметься робота по розширенню та реалізації потенціалу
працюючих об'єктів і елементів ринкової інфраструктури. Якісний розвиток та підтримка діяльності бізнес -центру та
туристично - інформаційного бізнес-інтернет центру в м. Яремче з боку міськвиконкому. Забезпечуватиметься підвищення
освітнього, кваліфікаційного та правового рівня підприємців та їх працівників шляхом проходження навчання, тренінгів за
різноманітними програмами. Буде продовжено практику професійної перепідготовки з числа незайнятих громадян,
проведення семінарів, навчань для безробітних з метою започаткування ними підприємницької діяльності.
Основні існуючі проблеми в питаннях інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва
■ високий рівень безробіття;
■ низький рівень кваліфікації найманих працівників;
■ значний відсоток малопотужних, нестійких, залежних від певних умов, підприємств малого та середнього
бізнесу.
Завдання на досягнення яких спрямовані заходи щодо інформаційної підтримки
■
■
■
■
■

проведення навчальних програм для СПД та найманих працівників;
надання консультативної допомоги СПД;
юридична підтримка;
створення сприятливого іміджу підприємництва;
інформування господарюючих суб’єктів щодо наявних інноваційних проектів.

III. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
№
п/п

1.

Пріоритетні
завдання

Активізація
розвитку малого
підприємництва та
сприятливого
іміджу

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Вартість,
тис.грн.

Кошти СПД –
юридичних та
фізичних осіб

8,0
щорічно

Проведення навчальних
програм для суб’єктів
підприємницької діяльності
на базі Фонду підтримки
підприємництва м.Яремче та
міського центру зайнятості

2015-2018роки

Відзначення кращих СПД до
Дня підприємця

вересень
2015- 2018 рр.

Міськвиконком, Фонд
підтримки підприємництва
м. Яремче

Міський бюджет

В межах
кошторисних
призначень

2015-2018 роки

Міськвиконком , Фонд
підтримки підприємництва

-

-

Надання консультаційної
допомоги суб’єктам малого
підприємництва з наступних
питань :
-консультацій з бізнеспланування ;
- проведення маркетингових
досліджень;
-бухгалтерський облік ,
звітність та оподаткування;
-консультації з питань
інвестиційного менеджменту ,
стратегічного планування та
антикризового управління ;
-реєстрації підприємств

Міськвиконком, Фонд
підтримки
підприємництва, Фонд
загальнообов’язко
вого державного
соціального страхування
України на випадок
безробіття, партнери та
провайдери

Джерела
фінансування

2.

Покращення
інформованості
СПД

Надання інформаційних
послуг для суб’єктів малого
підприємництва :
-пошук інформації в мережі
Інтернет;
-інформація про засоби
підтримки малого та
середнього бізнесу;
-інформація про інвестиційні
фонди , лізингові компанії ,
донорскі організації та фонди,
банківські установи , тощо

2015-2018 роки

Фонд підтримки
підприємництва м. Яремче

-

-

-

3.

4.

Залучення
інвестицій у
розвиток
інфраструктури
регіону

Промоція продукції
суб’єктів
підприємницької
діяльності регіону
Надання якісних та
сертифікованих
послуг

5.

Організація навчання
селищного та сільських голів
по підготовці інвестиційних
проектів щодо розвитку
територіальних громад
Залучення суб’єктів
підприємницької діяльності до
участі в загальнодержавних,
обласних, регіональних
виставках-продажах та
презентаціях місцевих
товаровиробників
Розширення інфраструктури
обслуговування туристичної
галузі по організації надання
послуг розміщення,
консультацій та планування
маршрутів, індивідуальних
подорожей, відвідування
об’єктів, створення індустрії
відпочинку та розваг, випуску
та реалізації туристичних
продуктів та інших послуг

2013 рік

Відділи та структурні
підрозділи
міськвиконкому, Фонд
підтримки підприємництва
м. Яремче

-

2015-2018 роки

Відділи та структурні
підрозділи
міськвиконкому, Фонд
підтримки підприємництва
м. Яремче

-

Постійно

Відділи та структурні
підрозділи
міськвиконкому, Фонд
підтримки підприємництва
м. Яремче

Кошти СПД –
юридичних і
фізичних осіб

-

5,0
щорічно

Популяризація
підприємницької
діяльності як засобу
реалізації
особистості та
6.
фінансової
незалежності

Здійснення професійного
навчання безробітних за
професіями, що дають змогу
займатись підприємницькою
діяльностю, в тому числі у
сфері сільського зеленого
туризму

2015-2018 роки

Міський центр зайнятості

Інформування
центральних органів
виконавчої влади
щодо діяльності та
7.
розвитку малого
підприємництва на
території ради

Щоквартальне інформування
Департаменту економіки
облдержадміністрації про хід
виконання Регіональної
програми підтримки малого
підприємництва на території
Яремчанської міської ради на
2015-2018 роки
Надання послуг по здачі звітів
(електронна версія) для
суб’єктів підприємництва

Щоквартально

Виконавчий комітет
Яремчанської міської ради

2015-2018роки

2015-2018роки

8.

Спрощення
звітності для
підприємців

Популяризація
9. закладів відпочинку
та сфери послуг

Конференц-сервіс
на Яремчанщині
10.

Збільшення
кількості
11. відпочиваючих на
території
Яремчанщини

Організація та проведення
культурно-розважальних
вечорів для відпочинкових
закладів Яремчанщини

Обмін досвідом з
представниками інших
районів та областей України
Представлення Яремчанщини
на міжнародних туристичних
виставках

2015-2018 роки

2015-2018 роки

Кошти Фонду
загальнообо
в”язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
-

-

Фонд підтримки
підприємництва

Кошти СПД –
юридичних і
фізичних осіб

10,0
щорічно

Туристичноінформаційний бізнесінтернет-центр Фонду
підтримки
підприємництва, відділ
культури міськвиконкому

Кошти СПД –
юридичних і
фізичних осіб

Щорічно
5,0

-

-

Кошти СПД –
юридичних і
фізичних осіб

10,0
тис.грн.

Яремчанський
міськвиконком,
Туристичноінформаційний бізнесінтернет-центр Фонду
підтримки підприємництва
Міськвиконком , Фонд
підтримки підприємництва

-

Покращення рівня
інформованості
12.
суб’єктів
підприємництва

Забезпечення
потреби малого
13. підприємництва у
кваліфікованих
кадрах

14

15

Інформування СПД
щодо роботи Фонду
підтримки
підприємництва та
розвитку галузі
туризму

Співпраця з
громадськими
організаціями з
питань розвитку
підприємництва

Зменшення порушень у сфері
трудового законодавства,
шляхом підвищення рівня
проінформованості
роботодавців та найманих
працівників

Підготовка кадрів для
підприємств за робітничими
професіями

Створення сучасної
інформаційно-маркетингової
організації у сфері туризму та
сервісу

Постійно

2015-2018 роки

2015-2018 роки

Висвітлення роботи
Туристично-інформаційного
бізнес-інтернет центру в ЗМІ

2015-2018 роки

Надання рекомендацій для
отримання фінансово –
кредитної підтримки , в т.ч.
пільгових кредитів

Постійно

Міськвиконком , Фонд
підтримки підприємництва
м.Яремче, міський центр
зайнятості

Міський центр зайнятості

Міськвиконком , Фонд
підтримки
підприємництва,
туристично-інформаційний
бізнес-інтернет-центр
Фонду підтримки
підприємництва
Міськвиконком , Фонд
підтримки
підприємництва,
туристично-інформаційний
бізнес-інтернет-центр
Фонду підтримки
підприємництва
Міськвиконком , Фонд
підтримки підприємництва

Кошти Фонду
загальнообо
в”язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

В межах
виділених
коштів

Кошти СПДюридичних і
фізичних осіб

1,0
Щорічно

Кошти СПДюридичних і
фізичних осіб

Щорічно
1,5

-

-

Інноваційні проекти та пілотні програми

Основні проблеми , характерні для регіону в даному питанні:
- низький рівень залучення інвестиційних ресурсів у розвиток малого та середнього бізнесу.
- відсутність інноваційної спрямованості у господарській діяльності підприємств;
- недотримання суб’єктами підприємництва вимог трудового законодавства.

Завдання для підтримки інноваційних проектів та пілотних програм :









Концентрація основних грошових ресурсів, в першу чергу, на пускових об’єктах;
Залучення коштів вітчизняних інвесторів (інвестиційні фонди);
Посилення міжнародного співробітництва і формування позитивного іміджу міста;
Поліпшення управління інвестиційним процесом;
Надання інвесторам перспектив довгострокового співробітництва;
Подальший розвиток інфраструктури сприяння залученню інвестицій;
Підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності;
Створення нових підприємств з іноземними інвестиціями, розширення діяльності діючих.

IV. Інноваційні проекти та пілотні програми
№
п/п

1.

2.

Пріоритетні
завдання

Зміст заходу

Покращення
середовища для
розвитку малого
підприємництва

Підготовка проектів та участь у
конкурсах з метою залучення
коштів міжнародних фондів та
програм технічної допомоги

Покращення
інвестиційного
клімату

Допомога СПД в розробці
інвестиційних проектів з
освоєння та використання
місцевих природних ,
матеріальних та трудових
ресурсів, котрі б сприяли
розвитку малого
підприємництва та пошуку
інвесторів для їх реалізації

Термін
виконання
2015-2018
роки

2015-2018
роки

3.
Реалізація
інвестиційних
проектів за
сприяння
міськвиконкому

4.

Створення
взаємовигідних
партнерських ,
ділових відносин

Реалізація
міжнародних
проектів в рамках програми
прикордонного співробітництва
Європейського союзу ЄІСП
Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна
Розширення двосторонніх
партнерських відносин з
містами-побратимами з інших
держав, котрі б сприяли бізнесструктурам в налагодженні
ділових взаємовідносин

2015-2018
роки

Виконавці
Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону

Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

В межах коштів ,
передбачених
міжнародними
проектами та
програмами

-

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону

Інвестиційні кошти та
господарюючих
суб’єктів

Фонд підтримки
підприємництва

Кошти Європейського
Союзу

-

-

Громадська організація
«Центр соціальних та
ділових ініціатив»

2015-2018
роки

Виконавчий комітет
Яремчанської міської ради

В межах бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов’язків

-

5.

Легалізація
трудових
відносин

Зменшення порушень у сфері
трудового законодавства,
детінізація економіки регіону,
зростання рівня
поінформованості роботодавців
та найманих працівників

Замовник програми

Постійно

Міськвиконком, міський
центр зайнятості ,
управління Пенсійного
Фонду в м.Яремче, ДПІ
м. Яремчому, провідний
інспектор праці
ТДІП області

Бандурка Н.В.

В межах бюджетного
фінансування на
виконання своїх
функціональних
обов’язків

___________
(підпис)

Керівник програми

Малецька О.Л.

___________
(підпис)

_

