КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

РІШЕННЯ
(LIV сесія IV скликання)
30.12.2014

м. Кривий Ріг

№ 3169

Про затвердження Програми
розвитку малого й середнього
підприємництва в місті на
2015, 2016 роки та розрахункового кошторису на 2015 рік
витрат коштів міського бюджету для фінансування її
заходів
Актуальним питанням сьогодення є становлення та розвиток малого й
середнього підприємництва, оскільки саме цей сектор економіки стимулює
конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, розширює сферу свободи
ринкового вибору, характеризується раціональними формами управління,
забезпечує більш швидку реалізацію інновацій. Мале й середнє підприємництво
оперативно реагує на ринкові зміни, швидко створює нові робочі місця, сприяє
задоволенню споживчого попиту населення, забезпечує насиченість ринку
товарами та послугами.
Важливим кроком вирішення актуальних питань підприємницького
середовища міста є розробка та впровадження заходів розвитку малого й
середнього підприємництва із залученням громадськості та бізнес-асоціацій. На
виконання Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні», «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити:
1.1 Програму розвитку малого й середнього підприємництва в місті на
2015, 2016 роки (додається);
1.2 розрахунковий кошторис на 2015 рік витрат коштів міського бюджету
для фінансування заходів Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки (додається).
2. Зобов’язати відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради,

які, відповідно до покладених на них функцій, взаємодіють із суб’єктами
господарювання, та рекомендувати місцевим органам виконавчої влади
забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою, та щороку до 25
червня й 26 грудня інформувати управління розвитку підприємництва
виконкому міської ради про хід виконання рішення.
3. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В.,
Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.)
у місячний термін зі дня ухвалення рішення розробити районні заходи розвитку
малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки з урахуванням
визначених Програмою напрямів та щороку до 25 червня й 26 грудня
інформувати управління розвитку підприємництва виконкому міської ради про
результати їх реалізації.
4. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради (Рижкова І.О.):
4.1 у співпраці з керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих
органів міської ради, відповідальними за діяльність міських галузевих рад
підприємців, запровадити інформування про стан виконання Програми на
засіданнях міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та
галузевих рад підприємців;
4.2 за підсумками фінансового року забезпечити звітування перед
міською радою про використання бюджетних коштів на виконання заходів
Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016
роки.
5. Фінансовому управлінню виконкому міської ради (Рожко О.В.) на
період дії заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини
міського бюджету, передбачати видатки для їх виконання на відповідний рік.
6. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2015, рішення міської
ради від 28.12.2012 №1577 «Про затвердження Програми розвитку малого й
середнього підприємництва в місті на 2013 – 2014 роки», зі змінами, унесеними
рішенням міської ради від 28.08.2013 №2151 «Про внесення змін до рішення
міської ради від 28.12.2012 №1577 «Про затвердження Програми розвитку
малого й середнього підприємництва в місті на 2013 – 2014 роки».
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань регуляторної політики та підприємництва (Шевчик Д.В.),
координацію роботи – на заступника міського голови відповідно до розподілу
обов’язків.

Міський голова

Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№3169 30.12.2014

Програма
розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки
І. Вступ
Мале й середнє підприємництво посідає важливе місце в соціальноекономічному розвитку не лише міста, а й держави в цілому. Перевагою малого
підприємництва є мобільність, швидка адаптація до умов ринкової економіки,
використання інновацій та новітніх технологій, що надає йому певні переваги
для реалізації цілей та ідей. Разом з тим, цей сегмент економіки потребує
державної підтримки та створення сприятливих умов для подальшого розвитку.
Інструментом реалізації державної політики на місцевому рівні є
Програма розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016
роки (надалі – Програма), яка визначає комплекс заходів, спрямованих на
створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього підприємництва та
відкритого партнерства влади, бізнес-асоціацій і громадських організацій
підприємців. Програма координує діяльність усіх учасників та зацікавлених сторін
у реалізації комплексу заходів щодо забезпечення сталого розвитку малого й
середнього підприємництва в місті.
Можна виділити такі зацікавлені в реалізації заходів Програми сторони:
- суб’єкти підприємницької діяльності;
- представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на
підтримку та захист підприємців;
- підприємці-початківці, в т.ч. з числа безробітних, які мають намір відкрити
власну справу;
- представники органів місцевого самоврядування та територіальних
органів державної виконавчої влади, зацікавлені в установленні партнерських
відносин із суб’єктами малого й середнього підприємництва.
ІІ. Паспорт Програми
Загальна характеристика міста:
Площа території – 430,0 тис. км. кв.
Чисельність населення – 651 тис. осіб
Специфіка – найбільший в Україні залізорудний басейн з родовищами багатих залізних
руд, головний гірничовидобувний центр країни, розташований на території Дніпропетровської області, основна сировинна база для розвитку чорної металургії, має
стратегічне значення для економічної незалежності та безпеки держави
Головний замовник Програми
Криворізька міська рада
Головний розробник Програми
Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради
Співрозробники:
Виконкоми районних у місті рад, відділи,
управління, інші виконавчі органи міської
ради, Криворізькі об’єднані державні
податкові інспекції Головного управління

Міндоходів у Дніпропетровській області,
Криворізький міський центр зайнятості,
Інгулецький, Тернівській районні центри
зайнятості, Державне підприємство «Криворізький
науково-виробничий
центр
стандартизації, метрології та сертифікації»,
об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, суб’єкти господарювання міста,
міська координаційна рада з питань
розвитку підприємництва, галузеві ради підприємців, громадські організації підприємців (за згодою)
Мета
Консолідація зусиль органів місцевого
самоврядування з метою створення сприятливих умов для активізації підприємницької
діяльності,
поліпшення
інвестиційного
клімату за рахунок упровадження на
місцевому рівні заходів з дебюрократизації
та
дерегуляції
бізнесу,
забезпечення
конкурентоспроможності малого й середнього підприємництва та підвищення його
ролі у вирішенні завдань прискореного
соціально-економічного розвитку міста;
підтримки та захисту шляхом концентрації
фінансових, матеріально-технічних ресурсів,
виробничого й наукового потенціалу;
зменшення рівня безробіття, формування
стабільного джерела доходів бюджету;
насичення споживчого ринку якісними
товарами та послугами для задоволення
потреб населення
Перелік пріоритетних завдань Програми
● Удосконалення нормативного
регулювання підприємницької діяльності.
● Оптимізація процесів надання адміністративних, муніципальних послуг органами
місцевого самоврядування.
● Популяризація підприємницької діяльності, інформаційна підтримка започаткування та ведення бізнесу.
● Підвищення рівня соціальної відповідальності малого й середнього підприємництва.
● Сприяння в забезпеченні підготовки кадрів для малого й середнього бізнесу.
● Надання організаційної, інформаційної та
консультаційної
підтримки
суб’єктам
господарювання.
Очікувані кінцеві результати від реалізації
Дані станом на
Прогнозні
Програми в динаміці змін цільових показ- початок дії Програми
показники
ників:
(очікувані результати)
1. Кількість малих підприємств / кіль2 934/45
2 980/46
кість малих підприємств на 10 тис. осіб
населення (од.)

2. Кількість зайнятих працівників у
малому підприємстві (тис. осіб)
3. Кількість суб’єктів господарювання
4. Питома вага продукції, реалізованої
малими підприємствами в загальному
обсязі виробництва (робіт, послуг) у місті
(%)
5. Надходження від суб’єктів господарювання малого й середнього бізнесу до
дохідної частини бюджету (тис. грн.)
6. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (од.):
- бізнес-центри;
- бізнес-інкубатори;
- технопарки;
- лізингові центри;
- фінансово-кредитні установи (кредитні
спілки, установи взаємного кредитування);
- фонди підтримки підприємництва;
- інвестиційні, інноваційні фонди та компанії (з філіями);
- біржі;
- інформаційно-консультативні установи
(створені органами місцевого самоврядування);
- страхові компанії (з філіями);
- аудиторські фірми
7. Кількість громадян, які будуть залучені
до підприємницької діяльності з числа
безробітного населення
8. Терміни й етапи реалізації Програми
10. Перелік цільових проектів:
- подальша модифікація модуля «Віртуальний бізнес-інкубатор» на порталі
«Криворізький ресурсний центр»;
- функціонування індустріального парку
«Кривбас»;
- реалізація муніципальних та соціального проектів «Найкраще – дітям»,
«Марка якості «Криворіжжя», «Зігріємо
турботою ветерана»;
- удосконалення системи протидії тіньовій
зайнятості населення
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Запровадження ефективних форм взаємодії
між владою та бізнесом як дієвого засобу
розв’язання нагальних соціально-економічних проблем міста

Виконавці

Виконкоми районних у місті рад, відділи,
управління, інші виконавчі органи міської
ради; Криворізький міський центр зайнятості, Тернівський, Інгулецький районні
центри зайнятості, Криворізькі об’єднані
державні податкові інспекції Головного
управління Міндоходів у Дніпропетровській
області, Державне підприємство «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
відділ державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців реєстраційної
служби Криворізького міського управління
юстиції,
міська координаційна рада з
питань розвитку підприємництва, галузеві
ради підприємців, об’єкти інфраструктури
підтримки підприємництва (за згодою)
Джерела фінансування Програми
Міський
бюджет
та
інші
джерела
фінансування, не заборонені чинним законодавством України
Система організації контролю за вико- Координатором Програми є управління
нанням Програми
розвитку підприємництва виконкому міської
ради.
Контроль за реалізацією Програми здійснює
постійна комісія міської ради з питань
регуляторної політики та підприємництва.
Моніторинг, порівняльний та системний
аналізи здійснює управління розвитку підприємництва виконкому міської ради.
Підбиття підсумків виконання Програми
здійснюватиметься на засіданнях міської
координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Надання щопівроку інформації про хід
виконання заходів Програми виконавчому
комітету міської ради та департаменту
економічного розвитку Дніпропетровської
обласної державної адміністрації (за
запитом)

ІІІ. Стан розвитку малого підприємництва в місті
Мале й середнє підприємництво завдяки мобільності, швидкій адаптації,
використанню інновацій, новітніх технологій є потужним важелем формування
міської власності, а тому потребує підтримки й створення сприятливих умов
органами місцевого самоврядування.
Загальна кількість не припинених по місту суб’єктів господарювання
складає понад 37 тис. осіб, у тому числі діє 2,9 тис. малих підприємств, на яких
працює понад 18 тис. осіб; кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис.
осіб – 45 од.; з початку року зареєстровано понад 1 700 новостворених суб’єктів
господарювання.

Частка загального внеску до фонду міського бюджету від суб’єктів малого й
середнього підприємництва складає третину та зросла на 4% в порівнянні з
аналогічним періодом 2013 року.
Зусилля міської влади спрямовуються на встановлення відкритого
партнерства з бізнесом, запровадження ефективних форм взаємодії як дієвого
засобу розв’язання нагальних соціально-економічних проблем. Забезпечення
сприятливих умов для подальшого ефективного розвитку бізнесу визначене та
впроваджувалося відповідно до Програми розвитку малого й середнього
підприємництва в місті на 2013 – 2014 роки, затвердженої рішенням міської
ради від 28.12.2012 №1577, зі змінами. Вищезазначена Програма є узгодженим за
розділами, виконавцями й термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних
та інших умов розвитку підприємництва й визначає основні шляхи реалізації
загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з
політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками розвитку міста.
У місті впроваджено системну роботу, що зумовила створення сприятливих
умов для громадян і суб’єктів підприємництва започаткування власної справи й
відкриття нових об’єктів бізнесу, їх легалізації:
- ефективно працює Центр надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу», у якому забезпечено отримання прозорих
і доступних умов для надання послуг громадянам, раціонально мінімізовано
кількість документів та процедурних дій; застосовується муніципальний
менеджмент з використанням технологій електронного урядування; здійснюється
швидке об’єктивне інформаційне забезпечення замовників послуг з дотриманням
усіх норм ділової етики та урахуванням вимог стандартів ISO 9001:2009, ISO/ІЕС
27001:2010; проводиться похвилинний моніторинг термінів надання послуг
відповідно до інформаційних і технологічних карток виконання процедур із
застосуванням технологій електронного урядування, діють програмні продукти:
– «Електронна система моніторингу роботи місцевих дозвільних органів з
питань виконання дозвільних процедур» у рамках функціонування регіонального
інформаційно-ресурсного центру при Дніпропетровській обласній державній
адміністрації «Відкрита влада»;
– Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області;
– Єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, захисту,
обліку та надання відомостей про документи дозвільного характеру;
– «Електронна система оцінки якості надання послуг у муніципальному
центрі послуг м. Кривого Рогу»;
– портал «Криворізький ресурсний центр», що функціонує в мережі
Інтернет та надає можливість вільного й рівного доступу суб’єктам
господарювання до максимально сконцентрованої актуальної інформації про
місто, його інфраструктуру. Стало можливим миттєво отримувати інформацію
про дозволи та послуги, запроваджено зворотний зв’язок між підприємцями й
органами влади;
- ефективно діє модуль «Віртуальний бізнес-інкубатор» на порталі «Криворізький ресурсний центр». Він є допомогою як досвідченим підприємцям, так
і тим, хто тільки починає власну справу. Його функціонування дає можливість
ефективно вирішувати різні завдання, що постають перед суб’єктом

господарювання від етапу його реєстрації до вводу в експлуатацію об’єкта
бізнесу, витрачаючи при цьому мінімум часу та зусиль. З початку року розділ
відвідало більше 7 тис. користувачів. На сторінках розділу «Консультаційний
центр» створені та функціонують 10 віртуальних приймалень голів галузевих
рад підприємців. Користувачі можуть в режимі он-лайн звернутися до них з
актуальних галузевих питань функціонування об’єктів бізнесу та отримати
відповіді на запитання, консультації тощо;
- Криворізьким міським центром зайнятості для організації власної
справи 150 безробітним надано одноразову допомогу;
- з 22 травня 2014 року в Центрі надання адміністративних послуг
«Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу» запроваджено дні «гарячих»
викликів у сфері надання публічних послуг, ведення підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та організовано під час їх проведення надання
«швидкої допомоги» громадянам, юридичним особам і фізичним особампідприємцям;
- розпочато роботу «єдиного вікна» – «Захист прав підприємців» для
надання консультаційних послуг з питань контрольно-перевірочної діяльності
міськими органами державної виконавчої влади та оперативного реагування на
звернення суб’єктів господарювання, представників громадських організацій
підприємців;
- для інформаційної підтримки суб’єктів господарювання в міській
комунальній газеті «Червоний Гірник» впроваджено медіа-проект «Місто
можливостей»;
- у рамках реалізації демонстраційного проекту «Маркетингова стратегія
міста Кривого Рогу та інструменти її впровадження» створено двомовний
(українська та англійська версії) модуль «Путівник інвестора»; розпочато
роботу зі створення на території міста індустріального парку «Кривбас»,
основною метою якого є залучення інвестицій у економіку міста, розвиток
сучасних об’єктів бізнесу виробничої та ринкової інфраструктури. Парк
унесено до Реєстру індустріальних парків України.
Одним з найвагоміших факторів успішної діяльності з розвитку економіки є активізація інвестиційної діяльності, що здатна акумулювати фінансові
та матеріальні ресурси як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів, створювати
належний інвестиційний клімат у місті. У поточному році залучено прямі
іноземні інвестиції у підприємства:
– з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої
продукції – 59,6 млн. дол. США;
– що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю – 9,9 млн. дол. США;
– з виробництва харчових продуктів, напоїв – 9,2 млн. дол. США;
– що надають транспортні послуги – 7,4 млн. дол. США
– що здійснюють операції з нерухомим майном – 5,1 млн. дол. США.
Виконкомом міської ради забезпечено прозорість процедур планування,
підготовки, перегляду регуляторних актів та активне залучення до регуляторної
діяльності представників громадськості.
З метою створення якісно нового адміністративного середовища для
малого й середнього бізнесу на рівні європейських країн громадські організації,
суб’єкти господарювання в повсякденній діяльності керуються визначеними

законодавством України процедурами прийняття нормативно-правових актів та
ефективно співпрацюють з органами місцевого самоврядування в питаннях
дотримання норм Закону України «Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності». Конструктивний діалог за
визначеним напрямом демонструє відкритість, прозорість влади і, відповідно,
унеможливлює прояви корупції.
Протягом року передбачено проведення 34 відстежень регуляторних
актів, на сьогоднішній день здійснено 31, з них базових – 12, повторних – 14,
періодичних – 5.
Дотримання норм, викладених у діючих регуляторних актах, сприяло в
2014 році:
– укладанню 1 927 договорів оренди земельних ділянок, додаткових угод
про продовження терміну їх дії, 121 договору особистого строкового сервітуту;
– надходженню до міського бюджету від сплати збору за провадження
деяких видів підприємницької діяльності коштів у сумі 4,9 млн. грн., від
єдиного податку – 81,3 млн. грн., що відповідно на 4,3% та 21% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року;
– оформленню документів на 73 нових об’єкти (нове будівництво й
реконструкція існуючих будівель та споруд), на право користування 431
земельною ділянкою;
– створенню чіткого визначення послідовності етапів процедури переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у нежитлові під подальше
розташування об’єктів бізнесу, що забезпечило наповнення дохідної частини
бюджету в обсязі 227 тис. грн. Кошти спрямовуються на виконання робіт з
капітального ремонту житлового фонду міста;
– поповненню міського бюджету за рахунок сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі (275,6 тис. грн.)
та чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств і їх
об’єднань, що належать до комунальної власності територіальної громади
(388,5 тис. грн.).
Пріоритетним напрямом Програми підтримки підприємництва стала робота щодо посилення соціально-економічного та правового захисту працівників
міста, запобігання тіньовим процесам у підприємництві та підвищення
соціальної відповідальності бізнесу.
З метою запобігання ухиленню від сплати платежів до міського бюджету
виконкомом міської ради спільно з контролюючими органами державного
нагляду (контролю) у сфері додержання законодавства про працю проводиться
системна робота з легалізації найманих працівників у об’єктах малого й
середнього бізнесу та їх заробітної плати.
Продовжують діяти міська та районні робочі групи (комісії) з питань
детінізації трудових відносин у сфері підприємництва. За 10 місяців поточного
року міською робочою групою проведено 15 засідань, у тому числі 7 виїзних у
районах міста. Активізовано роз’яснювальну роботу із суб’єктами господарювання щодо важливості легальних трудових відносин для забезпечення
соціального захисту найманих працівників, недопущення порушень законодавства про оплату праці та виплати заробітної плати в розмірі менше

встановленого законодавством мінімуму. З метою активізації заходів зі
сприяння легалізації соціально-трудових відносин у сфері малого підприємництва на засіданні виконкому міської ради 12.03.2014 прийнято відповідне
рішення №69.
У ході здійснення обстежень об’єктів бізнесу членами робочих груп із
зазначеного напрямку (спеціалістами виконкомів міської ради та районних у
місті рад) приділяється увага питанням дотримання суб’єктами господарювання
законодавства про працю щодо виплати заробітної плати; проводиться
роз’яснювальна робота відносно необхідності підвищення її розміру; надаються
рекомендації щодо застосування єдиної сітки міжрозрядних коефіцієнтів.
Завдяки спільним зусиллям відділів, управлінь, інших виконавчих органів
міської ради, податкових інспекцій, виконкомів районних у місті рад в роботі,
пов’язаній з легалізацією трудових відносин у сфері підприємництва, з початку
поточного року захищено права близько 4,3 тис. найманих працівників,
додатково сплачено до бюджету 480 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб
та понад 1,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Соціальні ініціативи підприємців з кожним роком міцніють, про це
свідчить функціонування муніципальних та соціальних проектів:
– новий проект «Зігріємо турботою ветерана» з пільгового обслуговування інвалідів війни та учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941
– 1945 років у об’єктах бізнесу, що впроваджується за ініціативи міських
галузевих рад підприємців ;
– проект «Найкраще – дітям», у межах якого для сімей, де виховуються
діти-інваліди та онкохворі діти 88 суб’єктів господарювання в понад 250
об’єктах бізнесу надають знижки на товари та послуги;
– проект «Марка якості «Криворіжжя», спрямований на задоволення
потреб населення у високоякісних продуктах харчування, що виробляються в
місті з натуральної сировини без застосування хімічних домішок. Учасниками
проекту стали 17 товаровиробників, атестовано 54 найменування продукції, яка
отримала дозвіл на використання логотипу «Марка якості «Криворіжжя».
Суб’єктами господарювання забезпечено стале функціонування торговельної мережі з обслуговування інвалідів Великої Вітчизняної війни, у якій
реалізуються продукти харчування першої необхідності за цінами виробника.
Активну участь беруть суб’єкти господарювання у втіленні Програм
розвитку промислового туризму в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 роки,
розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 роки, що
сприяє розвитку малого та середнього бізнесу суміжного з велоспортом,
промисловим туризмом, залученню ресурсів підприємницької громадськості та
є промоцією інвестиційної, туристичної привабливості міста.
Аналіз проведеної роботи свідчить, що поряд із суттєвими здобутками,
досягнутими протягом 2014 року, у розвитку малого й середнього підприємництва, існують невирішені проблеми, що залишаються актуальними.
З метою оцінки стану підприємництва міста, перспектив його розвитку та
визначення впливу можливостей і загроз на діяльність малого й середнього
підприємництва проведено SWOT-аналіз.

SWOT- аналіз розвитку підприємництва м.Кривого Рогу
Сильні сторони:
- вигідне транспортне та географічне розташування міста;
- наявність промислових підприємств різних
галузей, у тому числі інноваційно активних;
- значна кількість підприємців, які швидко
адаптуються в нових економічних умовах,
наявність трудових ресурсів на ринку праці;
- функціонування реєстраційно-дозвільної
системи за принципом «єдиного вікна»
(сприяє започаткуванню та веденню підприємницької діяльності);
- наявність розгалуженої системи банківських та інших фінансово-кредитних установ;
- налагоджена система оптово-роздрібної
торгівлі;
- налаштованість місцевої влади на розвиток
підприємництва, у тому числі шляхом
ведення конструктивного діалогу з бізнесом
через
функціонування
консультативнодорадчих органів з питань ведення
підприємницької діяльності;
- забезпечення прозорості, гласності, доступності та відкритості при здійсненні регуляторної політики у сфері господарської діяльності та дерегуляції підприємницької діяльності;
- наявність достатньої кількості освітніх
установ і можливість перекваліфікації працівників
Можливості:
- підтримка інноваційної діяльності державою та органами місцевого самоврядування;
- подальший розвиток ІТ-технологій, інноваційних підприємств у місті;
- розширення ринків збуту, у тому числі
міжнародних;
- упровадження енергозаощадних технологій;
- пожвавлення залучення інвестицій завдяки
впровадженню модуля «Путівник інвестора»;
- позитивні зміни в законодавстві, подальше
скорочення видів економічної діяльності, що
підлягають
ліцензуванню,
кількості
необхідних дозволів для започаткуванню
бізнесу, оптимізація кількості контролюючих
органів;
- упровадження диференційованого підходу
до визначення розмірів місцевих податків і
зборів для зайняття підприємницькою діяльністю

Слабкі сторони:
- нерівномірність розвитку малого й середнього бізнесу на території міста;
- тінізація бізнесу;
- відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів
для його розвитку;
- кредитування банківськими установами малих і середніх підприємств на загальних
підставах та на короткі терміни;
- низький рівень використання інноваційних
технологій;
- брак кваліфікованої робочої сили певних
професій (невідповідність між попитом та
пропозицією на місцевому ринку праці);
- слабка активність представників місцевих
громадських організацій, об’єднань підприємців у обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань регулювання
підприємницької діяльності та їх пасивність
у отриманні інформації й знань щодо вимог
чинного законодавства України;
- низький рівень мотивації бізнесу до впровадження політики соціальної відповідальності;
- відсутність управлінського досвіду

Загрози:
- кредитування банківськими установами
малих та середніх підприємств на загальних
підставах;
- високі відсоткові ставки для суб’єктів підприємницької діяльності
- слабка професійна підготовка кадрів для
малого бізнесу;
- відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів
для його розвитку;
- спад інвестиційної активності регіональних
і зовнішніх інвесторів;
- тінізація найманої праці, заробітної плати
(соціальна незахищеність найманих працівників)

Незважаючи на наявність сильних і слабих рис, виходячи з тенденції
розвитку економіки міста, можна зробити висновок, що малий і середній бізнес
у місті є пріоритетним сектором і потребує всебічної підтримки. Хоча в
підприємницькому секторі відбулися певні позитивні зміни, у сфері розвитку
підприємництва існує немало проблем, які необхідно вирішувати не тільки на
місцевому та регіональному рівнях, але й на державному.
IV. Мета та основні заходи Програми
Метою Програми є консолідація зусиль органів місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для активізації підприємницької
діяльності, поліпшення інвестиційного клімату за рахунок упровадження на
місцевому рівні заходів з дебюрократизації та дерегуляції бізнесу, забезпечення
конкурентоспроможності малого й середнього підприємництва та підвищення
його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку
міста, підтримки та захисту шляхом концентрації фінансових, матеріальнотехнічних ресурсів, виробничого й наукового потенціалу, зменшення рівня
безробіття, формування стабільного джерела доходів бюджету; насичення
споживчого ринку якісними товарами та послугами для задоволення потреб
населення.
Для реалізації визначених цілей і завдань Програмою передбачено відповідні заходи (додаток).
Основними розділами заходів Програми є:
– удосконалення регулювання підприємницької діяльності;
– ресурсна, інвестиційна та інформаційна підтримка малого й середнього
підприємництва;
– соціальна складова підприємництва та розширення його кадрового
потенціалу.
V. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється коштом міського бюджету
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України
VI. Очікувані результати реалізації заходів Програми
Очікуваними результатами реалізації Програми в 2015, 2016 роках є
прискорення розвитку малого й середнього підприємництва, повноцінне
використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий
механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, зменшення проблем
зайнятості населення,
З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів
Програми необхідно вирішити такі актуальні завдання:
– удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні;
– забезпечення прозорості здійснення регуляторної діяльності та
інформування громадськості шляхом систематичного оприлюднення матеріалів
у засобах масової інформації та через мережу Інтернет;
– проведення перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування на відповідність їх принципам державної регуляторної політики,

усунення бар’єрів і адміністративних перешкод при здійсненні господарської
діяльності;
– покращення якості надання адміністративних, та інших публічних
послуг органами місцевого самоврядування м. Кривого Рогу;
– формування ресурсної бази розвитку підприємництва;
– залучення інвестицій у сферу малого й середнього підприємництва;
– надання правової, фінансової й організаційної підтримки та навчання
основам підприємницької діяльності для безробітних громадян під час
започаткування ними власної справи;
– сприяння подальшому розвитку системи підготовки кваліфікованих
кадрів для сфери малого й середнього підприємництва.
Ефективність реалізації Програми визначатиметься шляхом аналізу
офіційних статистичних даних, дослідження стану бізнес-клімату на території
міста, анкетування, соціологічних досліджень, використання даних громадських об’єднань підприємців.
VIІ. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів
Контроль за виконанням Програми та заходів, передбачених нею, здійснює постійна комісія міської ради з питань регуляторної політики та
підприємництва.
Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює
виконком міської ради.
Виконком міської ради визначає першочерговість виконання заходів з
урахуванням пріоритетних напрямів Програми, наявності фінансових та інших
ресурсів. Аналіз і поточний контроль ходу виконання Програми здійснює
управління розвитку підприємництва виконкому міської ради та надає щопівроку інформацію про хід її виконання виконкому міської ради.
Основні заходи Програми можуть коригуватися міською радою з
урахуванням соціально-економічної ситуації, щорічного затвердження бюджету, у випадках змін вимог законодавчих і нормативних актів як державного, так
і місцевого рівнів.
Підбиття підсумків виконання Програми здійснюватиметься на
засіданнях міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми будуть:
– піврічна звітність відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської
ради, виконкомів районних у місті рад та інформація Криворізьких об’єднаних
державних податкових інспекцій Головного управління Міндоходів у
Дніпропетровській області, Державного підприємства «Криворізький наукововиробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Криворізького
міського центру зайнятості, Інгулецького, Тернівського районних центрів
зайнятості про стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення
аналізу ходу виконання Програми та проведення додаткових заходів,
спрямованих на досягнення мети програми;
– отримання та аналіз державної статистичної звітності, інформації про
виконання заходів Програми;

– обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях
міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління
розвитку підприємництва виконкому міської ради.

Секретар міської ради

С.Маляренко

Додаток
до Програми розвитку малого й середнього
підприємництва в місті на 2015, 2016 роки

Заходи Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки
№
з/п
1
1.1

Пріоритетні
завдання
2

Заходи

Термін
Виконавці
виконання
3
4
5
1.Удосконалення регулювання підприємницької діяльності
розвитку
Нормативно-правове 1.1.1. Забезпечення повноти та якості виконання 2015, 2016 Управління
роки
підприємництва, віддірегулювання та реа- управліннями, відділами, іншими виконавчими
лізація
державної органами виконкому міської ради чинного
ли, управління, інші вирегуляторної полі- законодавства щодо регуляторної політики.
конавчі органи міської
Здійснення
моніторингу,
перегляду
та
аналізу
дії
ради, виконкоми районтики
регуляторних актів
них у місті рад
1.1.2. Формування та актуалізація реєстру чин- 2015, 2016 Управління
розвитку
них регуляторних актів міської ради та її
роки
підприємництва, віддівиконкому
ли, управління, інші виконавчі органи міської
ради, виконкоми районних у місті рад
1.1.3. Формування плану-графіка здійснення 2015, 2016 Управління
розвитку
відстежень результативності дії регуляторних
роки
підприємництва, віддіактів
та
забезпечення
контролю
за
ли, управління, інші видотриманням термінів проведення відстежень
конавчі органи міської
ради, виконкоми районних у місті рад
1.1.4. Проведення публічних обговорень 2015, 2016 Управління
розвитку
проектів регуляторних актів на засіданнях
роки
підприємництва, віддіконсультативно-дорадчих органів при виконли, управління, інші
комі міської ради. Організація проведенвиконавчі органи місьня публічних слухань регуляторних актів
кої ради, виконкоми

Очікуваний результат
від виконання заходу
6
Забезпечення прозорості
та передбачуваності регуляторної діяльності

Забезпечення систематизації регуляторних актів

Підвищення
ефективності державної регуляторної політики

Забезпечення прийняття
ефективних та збалансованих
регуляторних
актів органами місцевого самоврядування

1

2

3
органів місцевого самоврядування та громадських слухань за її результатами
1.1.5. Забезпечення вільного доступу суб’єктів
господарювання до інформації органів
місцевого самоврядування стосовно питань
упровадження регуляторної політики

4

5
районних у місті рад

2015, 2016
роки

Управління розвитку
підприємництва, відділ
інформатизації виконкому міської ради

1.1.6. Координація роботи відділів, управлінь,
інших виконавчих органів міської ради з
питань запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

2015, 2016
роки

Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради

1.1.7. Проведення навчальних семінарів для
осіб, відповідальних за здійснення державної
регуляторної політики

2015, 2016
роки

Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради

1.1.8. Виявлення адміністративних бар’єрів для
ведення підприємницької діяльності та її дерегуляція на місцевому рівні, у тому числі
шляхом проведення соціологічних і аналітичних досліджень; надання пропозицій до центральних органів влади з питань удосконалення
нормативно-правової бази, що регулює підприємницьку діяльність та державну реєстррацію юридичних і фізичних осіб-підприємців

2015, 2016
роки

Управління
розвитку
підприємництва, відділ
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради, відділ державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
реєстраційної
служби Криворізького

Продовження додатка
6
Забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності органів місцевого самоврядування
Забезпечення прийняття
органами місцевого самоврядування ефективних та збалансованих
регуляторних актів
Підвищення кваліфікації
фахівців органів місцевого самоврядування з
метою належної реалізації Законів України «Про
засади державної регуляторної політики», «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Усунення адміністративних та бюрократичних
перешкод у започаткуванні й підтримці діяльності суб’єктів малого
бізнесу

1

1.2

2

Реформування системи надання адміністративних послуг

3

4

1.1.9. Взаємодія з міською координаційною
радою з питань розвитку підприємництва,
галузевими радами підприємців, керівниками
громадських організацій підприємців стосовно
обговорення актуальних питань підприємництва та визначення шляхів їх розв’язання,
підготовка пропозицій до розробки законодавчих актів, спрямованих на покращення
умов для розвитку підприємництва в місті

2015, 2016
роки

1.1.10. Забезпечення підтримки, функціонування та супроводу відповідних тематичних
електронних інформаційних ресурсів міста в
підрозділі «Регуляторна політика. Підприємництво» та модуля «Віртуальний бізнес-інкубатор» на порталі «Криворізький ресурсний
центр» у мережі Інтернет

2015, 2016
роки

1.2.1. Покращення якості надання адміністративних та інших публічних послуг органами
місцевого самоврядування м. Кривого Рогу:
1.2.1.1 упровадження на місцевому рівні Концепції дерегуляції економіки відповідно до
положень Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16 травня 2014 року №523-р
«Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри

Постійно,

5
міського
управління
юстиції (за згодою)
Члени міських галузевих рад підприємців з
питань розвитку підприємництва, керівники громадських організацій (за згодою)

Продовження додатка
6

Сприяння формуванню
дієвого механізму взаємодії органів місцевого
самоврядування й підприємців на засадах
партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва
Управління
розвитку Забезпечення відкритості
підприємництва, відділ процессу регуляторної
інформатизації викон- діяльності
кому міської ради, відділ стратегії розвитку
електронних інформаційних ресурсів міста
апарату міської ради і
виконкому
Відділ
дозвільно-по- Забезпечення прозорості,
годжувальних проце- відкритості та зрозумідур виконкому міської лості дій у сфері надання
ради, відділи, управлін- адміністративних
посня, інші виконавчі орга- луг, підвищення комни міської ради, викон- фортності їх надання
коми районних у місті
рад

1

2

3
надання адміністративних послуг»;
1.2.1.2. реалізація Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року в частині
удосконалення муніципального менеджменту,
спрямованого на забезпечення максимальної
прозорості та відкритості в наданні публічних
послуг, їх доступності;
1.2.1.3 забезпечення взаємодії й координації
діяльності суб’єктів надання адміністративних
послуг щодо додержання принципів державної
політики, спрямованих на створення доступних, зручних і рівних умов для реалізації прав,
свобод і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг;
1.2.1.4 проведення моніторингу рівня задоволеності споживачів якістю послуг; вивчення
думки замовників послуг щодо існуючих
перешкод у отриманні послуг, своєчасності
їх надання в Центрі надання адміністративних
послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу» та його територіальних підрозділах
1.2.2. Оптимізація процесів муніципального
управління з використанням технологій електронного урядування:
1.2.2.1 максимальна автоматизація всіх процесів та процедур у виконкомі міської ради;
забезпечення ефективного функціонування
електронного документообігу; придбання якісних програмних продуктів (антивірусних програм)

4

5
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щоквартально

2015 рік

Відділи інформатизації,
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради,
стратегії розвитку електронних
інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому,
виконкоми
районних у місті рад,

Реалізація комплексного
та індивідуального підходів до надання публічних послуг. Деперсоналізація процесу надання адміністративних послуг

1

2

3
1.2.2.2 упровадження Інтернет-технологій та
забезпечення зворотного зв’язку в режимі онлайн з представниками органів місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ закладів, що є
надавачами адміністративних та інших послуг;
1.2.2.3 забезпечення функціонування та удосконалення Електронної системи оцінки якості
надання послуг у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу та його територіальних
підрозділах; поступове переведення надання
адміністративних послуг у електронну форму;
1.2.2.4 удосконалення функціонування офіційних веб-сайтів виконкомів міської ради,
районних у місті рад; розширення можливостей порталу «Криворізький ресурсний центр»,
сайта «Електронна система оцінки якості надання послуг у муніципальному центрі послуг
м. Кривого Рогу» з урахуванням розширення
переліку адміністративних послуг, функціонування територіальних підрозділів Центру
надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу»
1.2.3. Створення в Центрі надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг
м.Кривого Рогу» та його територіальних підрозділах єдиної системи інформаційно-довідкової підтримки шляхом:
1.2.3.1 виготовлення довідково-інформаційних
матеріалів про послуги, журналів реєстрації
звернень заявників послуг, бланків заяв й
безоплатного їх розповсюдження безпосе-

4

5
відділи, управління, місцеві органи виконавчої
влади;
підприємства,
установи, заклади, незалежно від форми
власності, що функціонують на території міста та надають послуги
громадянам і суб’єктам
господарювання
(за
згодою)

2015, 2016
роки

Відділ дозвільно-погоджувальних
процедур
виконкому міської ради,
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1

2.1

2

3

4

5
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редньо в Центрі та його територіальних
підрозділах;
1.2.3.2 розміщення відповідної інформації на
облаштованих у місцях прийому фізичних і
юридичних осіб інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах виконкому Криворізької
міської ради, Центру надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг
м. Кривого Рогу» у мережі Інтернет, порталі
«Криворізький ресурсний центр»;
1.2.3.3 інформування населення про роботу
відділи інформатизації,
Центру надання адміністративних послуг «Мудозвільно-погоджуваніципальний центр надання послуг м. Кривого
льних процедур виконРогу» та його територіальних підрозділів через
кому міської ради, сузасоби масової інформації;
б’єкти надання адміні1.2.3.4 надання консультацій суб’єктам зверстративних послуг (за
нень у он-лайн режимі, через засоби телекозгодою)
мунікації (телефон, пошта, електронна пошта),
інші засоби зв’язку;
1.2.3.5 підтримки в актуальному стані інформації щодо адміністративних послуг на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради, сайті Центру надання адміністративних послуг «Муніципальний центр послуг
м. Кривого Рогу» в мережі Інтернет, порталі
«Криворізький ресурсний центр» та в місцях
прийому суб’єктів звернень
2. Ресурсна, інвестиційна та інформаційна підтримка малого й середнього підприємництва
Забезпечення відкри- 2.1.1. Підтримка в актуальному стані елект- 2015, 2016 Управління комуналь- Створення стимулюючих
тості інформації про ронних інформаційних ресурсів міста «Банки»,
роки
ної власності міста умов для розвитку бізневільні ресурси міста, «Страхові компанії», «Державні нотаріальні
виконкому міської ра- су в місті
які можуть бути
контори», «Приватні нотаріуси», «Об’єднання
ди, виконкоми район-

1

2
передані суб'єктам
підприємництва

3
інфраструктури підтримки підприємництва»,
наявних у модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор» порталу «Криворізький ресурсний
центр»

4

2.1.2. Здійснення компенсацій роботодавцям
фактичних витрат на сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове
робоче місце, у пріоритетних видах економічної діяльності за направленням центрів зайнятості
2.1.3. Здійснення одноразової виплати по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

2015, 2016
роки

2.1.4. Створення сприятливих прозорих умов
для залучення суб’єктів господарювання до
здійснення державних закупівель, у тому числі
шляхом розміщення інформації на порталі
«Криворізький ресурсний центр» у розділі
«Закупівлі»

2015, 2016
роки

2.1.5. Оприлюднення на порталі «Криворізький
ресурсний центр» інформації про вільні земельні ділянки, на які розроблено детальні плани
територій, та об’єкти комунальної власності
міста,
що
пропонуються
в
орендне
користування
2.1.6. Сприяння розширенню мережі підприємств сфери торгівлі та послуг, у тому числі

2015, 2016
роки

2015, 2016
роки

2015, 2016
роки
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5
них у місті рад; банківські установи, Криворізьке міське управління юстиції (за
згодою)
Криворізький міський Стимулювання роботоцентр зайнятості, Інгу- давців до створення долецький, Тернівський даткових робочих місць
районні центри зайнятості (за згодою)
Криворізький міський
центр зайнятості, Інгулецький, Тернівський
районні центри зайнятості (за згодою)

Орієнтація безробітних
на самозайнятість через
надання одноразової допомоги по безробіттю
для організації підприємницької діяльності
Розпорядники коштів – Розвиток непрямих форм
відділи, управління, ін- фінансової
підтримки
ші виконавчі органи мі- малого підприємництва
ської ради, виконкоми
районних у місті рад,
комунальні підприємства, установи, заклади
Управління містобуду- Розширення підприємвання і архітектури, ницької діяльності, ствокомунальної власності рення нових робочих
міста виконкому мі- місць
ської ради
Управління
розвитку
підприємництва викон-

1

2.2

2

Забезпечення інвестиційної підтримки
суб’єктів господарювання

3
фірмової торгівлі підприємств малого та
середнього підприємництва

4

2.1.7. Проведення заходів з підтримки місцевих товаровиробників, у тому числі виставокярмарків, із залученням суб’єктів підприємницької діяльності міста

2015, 2016
роки

2.2.1. Підтримка в актуальному стані та подальша модифікація модуля «Путівник інвестора» на порталі «Криворізький ресурсний
центр»

2015, 2016
роки

2.2.2. Підтримка в актуальному стані та подальша модифікація розділу «Віртуальний бізнес-інкубатор» на порталі «Криворізький
ресурсний центр»

2015, 2016
роки

2.2.3. Проведення аналізу роботи суб’єктів
господарювання міста щодо раціонального використання паливно-енергетичних та природних ресурсів, упровадження енергозаощадних
технологій

2015, 2016
роки

5
кому міської
ради,
виконкоми районних у
місті рад
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради,
виконкоми районних у
місті рад
Управління економіки
виконкому міської ради, відділ стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів
міста апарату міської
ради і виконкому
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради, відділ стратегії розвитку
електронних інформаційних ресурсів міста
апарату міської ради і
виконкому
Відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради
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Створення оптимальних
умов для залучення інвестиційних ресурсів

Формування
інфраструктури підтримки підприємництва

\

Створення економічних
та соціальних умов для
забезпечення максимально ефективного використання енергетичних ресурсів юридичними й
фізичними особами

1

2.3

3
2.2.4. Здійснення організаційних заходів стосовно функціонування індустріального парку
«Кривбас»

4
2015, 2016
роки

2.2.5. Надання методичної та консультативної
допомоги суб’єктам господарювання в питаннях розробки інвестиційних проектів

2015, 2016
роки

2.2.6. Залучення суб’єктів господарювання до
участі в муніципальному проекті «Марка
якості «Криворіжжя»

2015, 2016
роки

2.2.7. Залучення сільгоспвиробників на ринки
міста, надання пріоритетних місць для
торгівлі, насичення споживчого ринку якісною
продукцією

2015, 2016
роки

Популяризація під- 2.3.1. Висвітлення в засобах масової інфорприємницької діяль- мації актуальних питань функціонування
ності, інформаційна суб’єктів господарювання, співпраці місцевих

2015, 2016
роки

2

5
Управління економіки
виконкому міської ради,
комунальне підприємство
«Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
Управління економіки,
відділ з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради,
комунальне підприємство
«Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради
Управління
розвитку
підприємництва, праці
та соціального захисту
населення виконкому
міської ради, виконкоми районних у місті
рад; суб’єкти господарювання (за згодою)
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради,
виконкоми районних у
місті рад
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради, від-

Продовження додатка
6
Забезпечення економічного розвитку міста,
розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури
Створення стимулюючих
умов для розвитку бізнесу в місті

Насичення ринку високоякісними продуктами харчування, які виробляються в місті з натуральної сировини без
застосування будь-яких
домішок
Просування на споживчий ринок конкурентоспроможної продукції,
налагодження взаємовигідних ділових контактів
Забезпечення інформованості суб’єктів господарювання щодо чинних

1

3
2
підтримка започат- органів місцевого самоврядування та підкування та ведення приємців
бізнесу

4

2.3.2. Використання можливостей телебачення
та преси комунальної форми власності для
оперативного
інформування
й
надання
консультативної допомоги суб'єктам малого
підприємництва

2015, 2016
роки

2.3.3. Видання та розповсюдження збірників,
методичних рекомендацій і довідкових посібників з різних аспектів ведення підприємницької діяльності та іншої довідкової літератури для підприємців
2.3.4. Оновлення на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради інформації
з питань розвитку підприємництва, місцевих

2015, 2016
роки

2015, 2016
роки
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6
діл преси та інформації нормативно-правових акапарату міської ради і тів у сфері підприємвиконкому, виконкоми ництва
районних у місті рад,
комунальне підприємство телерадіокомпанія
«Рудана»; Криворізька
регіональна державна
телерадіокомпанія «Криворіжжя» (за згодою)
Управління
розвитку Створення умов для
підприємництва, відділ функціонування суб’єкпреси та інформації тів малого підприємапарату міської ради і ництва
виконкому, виконкоми
районних у місті рад,
комунальне підприємство телерадіокомпанія «Рудана»; Криворізька регіональна державна телерадіокомпанія «Криворіжжя» (за
згодою)
Управління
розвитку Підвищення ефективноспідприємництва, відділ ті ведення бізнесу
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради
Управління
розвитку Надання допомоги та
підприємництва, відділ підтримки суб’єктам госінформатизації викон- подарювання

1

2

3
нормативних актів, практичних аспектів
ведення бізнесу
2.3.5. Надання методичної, консультаційної та
інформаційно-роз’яснювальної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності з питань
організації роботи об’єктів бізнесу, започаткування власної справи відповідно до чинного
законодавства

4

2015, 2016
роки

2.3.6. Підготовка та проведення урочистих заходів з нагоди відзначення Дня підприємця та
інших професійних свят за напрямками
діяльності

2015, 2016
роки

2.3.7. Організація та проведення конкурсурейтингу серед суб'єктів господарювання міста

2015, 2016
роки

5
кому міської ради
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у
місті рад; відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
реєстраційної служби
Криворізького міського
управління юстиції (за
згодою)
Управління
розвитку
підприємництва, відділи, управління, інші виконавчі органи міської
ради, виконкоми районних у місті рад
Управління
розвитку
підприємництва, відділи, управління, інші виконавчі органи міської
ради, що співпрацюють з підприємцями, виконкоми районних у
місті рад; Криворізькі
об’єднані державні податкові інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетров-

Продовження додатка
6
Створення сприятливих
умов для розвитку підприємницької інфраструктури

Формування позитивного іміджу підприємництва

Формування позитивного іміджу підприємництва, підвищення його соціального статусу

1

2

3

4

2.3.8. Реалізація гендерної політики в питаннях
застосування принципу рівності в підприємницькому середовищі

2015, 2016
роки

2.3.9. Організація тренінгів, семінарів, навчань
щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання, жінок, молоді, початківців, інвалідів,
соціально незахищених верств населення

2015, 2016
роки

2.3.10. Надання методичної, інформаційноконсультативної підтримки місцевим товаровиробникам з питань виконання вимог постановки продукції на виробництво, упровадження сучасних систем управління якістю,

2015, 2016
роки

5
ській області (за згодою)
Управління
розвитку
підприємництва, праці
та соціального захисту
населення, комітет у
справах сім’ї і молоді
виконкому міської ради, виконкоми районних у місті рад; суб’єкти господарювання (за згодою)
Управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради, виконкоми районних у
місті рад; Криворізькі
об’єднані державні податкові інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області, Криворізький міський центр
зайнятості,
Інгулецький, Тернівський районні центри зайнятості (за згодою)
Державне підприємство
«Криворізький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»

Продовження додатка
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Інтеграція гендерної перспективи в розвиток
українського суспільства
на принципах свободи,
рівності, справедливості
та толерантності

Забезпечення самозайнятості населення, стимулювання роботодавців до
створення
додаткових
робочих місць

Просування на споживчий ринок конкурентоспроможної продукції,
налагодження взаємовигідних ділових контактів

1

3.1

2

3
екологією та безпекою харчових продуктів
(ДСТУ ISO 9001, 22000, НАССР), новітніх
технологій
2.3.11. Проведення практичних навчань для
суб’єктів господарювання у випробувальному
центрі Державного підприємства «Криворізький
науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»

4

5
(за згодою)

Державне підприємство
«Криворізький науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
(за згодою)
2.3.12. Надання інформаційної підтримки 2015, 2016 Управління
розвитку
підприємствам – учасникам проекту «Марка
роки
підприємництва виконякості «Криворіжжя»
кому міської ради, комунальне підприємство телерадіокомпанія
«Рудана»; Криворізька
регіональна державна
телерадіокомпанія «Криворіжжя» (за згодою)
2.3.13. Організація постійного супровідного 2015, 2016 Державне підприємство
контролю безпеки та якості продукції учасників
роки
«Криворізький наукомуніципального
проекту
«Марка якості
во-виробничий центр
«Криворіжжя», надання рекомендацій з удосстандартизації, метроконалення рівня якості продукції
логії та сертифікації»
(за згодою)
3. Соціальна складова підприємництва та розширення його кадрового потенціалу
Соціальні ініціативи 3.1.1. Подальша реалізація муніципального та 2015, 2016 Управління
розвитку
підприємців
соціального проектів «Найкраще – дітям»,
роки
підприємництва, праці
«Зігріємо турботою ветерана»
та соціального захисту
населення виконкому
міської ради, виконкоми районних у місті
2015, 2016
роки

Продовження додатка
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Практична реалізація в
місті державної політики
в сфері технічного регулювання

Зростання конкурентоспроможності суб'єктів
малого та середнього
підприємництва

Розвиток підприємницької ініціативи з питань
підтримки соціально вразливих верств населення

1

3.2

2

Формування управлінського кадрового
потенціалу підприємництва

3

4

3.1.2. Сприяння недопущенню використання
найманої праці без належного оформлення
трудових відносин

2015, 2016
роки

3.2.1. Залучення до перепідготовки (отримання другої вищої освіти) керівного складу
суб’єктів господарювання в рамках програми
перепідготовки управлінських кадрів для
сфери підприємництва, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня
2000 року №1358

2015, 2016
роки

3.2.2. Організація та проведення відбіркового
етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів
у сфері підприємництва серед молоді міста

2015, 2016
роки

5
рад; суб’єкти господарювання (за згодою)
Управління
розвитку
підприємництва, праці
та соціального захисту
населення виконкому
міської ради, виконкоми районних у місті
рад; Криворізький міський центр зайнятості,
Інгулецький, Тернівський районні центри
зайнятості, Криворізькі
об’єднані державні податкові інспекції Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській
області
(за
згодою)
Міська координаційна
рада з питань розвитку
підприємництва, галузеві ради підприємців,
управління
розвитку
підприємництва виконкому міської ради (за
згодою)
Комітет у справах сім’ї
і молоді виконкому міської ради, виконкоми
районних у місті рад

Продовження додатка
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Сприяння громадському
визнанню ролі підприємництва в соціально-економічному розвитку міста, підвищення соціальної відповідальності підприємців

Підвищення рівня професійної освіти у сфері
підприємництва

Розвиток і підтримка
підприємницької діяльності молоді та реалізація її інтелектуального
потенціалу

1

2

3
3.2.3. Розширення можливостей зайнятості безробітних та розвитку їх підприємницької
ініціативи шляхом надання консультативної,
юридичної допомоги

4
2015, 2016
роки

3.2.4. Проведення організаційної роботи щодо
залучення працівників до навчання та
перепідготовки кадрів у вищих навчальних
закладах для сфери підприємництва

2015, 2016
роки

3.2.5. Здійснення моніторингу потреби підприємств міста у кваліфікованих кадрах. Підготовка кваліфікованих кадрів з числа незайнятих громадян під конкретні замовлення
роботодавців
3.2.6. Забезпечення навчально-консультаційної
підтримки суб’єктів господарювання шляхом
надання методичних рекомендацій з питань
порядку підготовки інвестиційних пропозицій, проведення семінарів з механізмів
залучення прямих іноземних інвестицій

2015, 2016
роки

2015, 2016
роки
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6
Криворізький міський Формування ринку праці
центр зайнятості, Інгулецький, Тернівський
районні центри зайнятості (за згодою)
Криворізький міський
центр зайнятості, Інгулецький, Тернівський
районні центри зайнятості (за згодою)
Криворізький міський
центр зайнятості, Інгулецький, Тернівський
районні центри зайнятості (за згодою)
Управління економіки, Стимулювання інвестивідділ з питань енерго- ційної активності підменеджменту та впро- приємців
вадження енергозберігаючих технологій виконкому міської ради,
комунальне підприємство «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»
Криворізької
міської
ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№3169 30.12.2014
Розрахунковий кошторис на 2015 рік
витрат коштів міського бюджету для фінансування заходів
Програми розвитку малого й середнього підприємництва в місті на 2015,
2016 роки
№
Перелік заходів, спрямованих на реалізацію Програми розвитку
з/п
малого й середнього підприємництва в місті на 2015, 2016 роки
1 Формування освітнього середовища для малого й середнього підприємництва:
1.1 видання збірників, методичних рекомендацій і довідкових посібників з різних аспектів ведення підприємницької діяльності та іншої
довідкової літератури для підприємців:
1.1.1 збірника міських регуляторних актів, у тому числі:
1.1.1.1 на паперових носіях;
1.1.1.2 на електронних носіях;
1.1.2 інформаційно-методичних матеріалів з питань підприємництва;
1.2 надання освітніх послуг бізнес-середовищу, проведення навчальних
семінарів, тренінгів для підприємців міста;
1.3 забезпечення публічного обговорення міських регуляторних актів,
що впливають на ринкове середовище, права та законні інтереси
суб’єктів господарювання міста
2 Сприяння розвитку ефективної інфраструктури підтримки підприємництва для забезпечення результативної діяльності, надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання малого й середнього
бізнесу відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому
міської ради:
2.1 оновлення за необхідністю стендів, інформаційних планшетів, вивісок, інформаційно-динамічної металоконструкції, кабін для працівників Центру надання адміністративних послуг «Муніципальний центр
послуг м. Кривого Рогу»;
2.2 виготовлення:
2.2.1 довідкових матеріалів (регламентів взаємодії з місцевими дозвільними органами, буклетів, довідників), у тому числі на електронних
носіях;
2.2.2 журналів реєстрації заяв, бланків для суб’єктів господарювання,
заяв про видачу паспортів;
2.3 придбання паперу для виготовлення заяв і дозвільних справ;
2.4 здійснення технічного супроводу пілотного проекту «Електронна
система оцінки якості надання послуг у муніципальному центрі послуг
м. Кривого Рогу»
Усього за Програмою:

Секретар міської ради

Сума
(грн.)
138 600,00

26 000,00
2 600,00
10 000,00
10 000,00
90 000,00

80 925,00

6 000,00

10 500,00

4 225,00
18 200,00
42 000,00

219 525,00

С.Маляренко

