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Проект

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,
спрямовані на реалізацію  Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Миколаївській області на 2017-2018  роки

Розділ 1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

№
з/п
Пріоритетні
завдання

Зміст заходу
Строк 
виконання (роки)
Відповідальні виконавці
Джерела фінансування
Вартість (тисяч
гривень)

1
2
3
4
5
6
7
1.1.
Подальше впровадження регуляторної політики у сфері малого підприємництва.
Розробка та затвердження планів прийняття та планів-графіків відстеження регуляторних актів у сфері господарської діяльності, перегляд прийнятих регуляторних актів та приведення їх у відповідність з принципами державної регуляторної політики. 
Протягом строку дії Програми.
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
-
-
1.2.

Розгляд виконання заходів Програми на засіданнях регіональної ради підприємців при облдержадміністрації та на засіданнях постійних комісій обласної ради.
Щопівроку,
протягом строку дії Програми.
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області (за узгодженням).
-
-
1.3.
Приведення рішень органів місцевого самоврядування щодо місцевих податків і зборів у відповідність до норм чинного законодавства
Здійснення аналізу діючих рішень органів місцевого самоврядування на відповідність визначених в них ставок, пільг, тощо, нормам податкового законодавства України
До 01 липня кожного звітного року
Головне управління державної фіскальної служби у Миколаївській області, сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад
-
-

Розділ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

№
з/п
Пріоритетні
завдання

Зміст заходу
Строк виконання (роки)
Відповідальні виконавці
Джерела
фінансування
Вартість 
(тисяч
гривень)

1
2
3
4
5
6
7
2.1.
Створення кредитно-фінансової спілки для кредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва
Залучення коштів суб’єктів підприємницької діяльності для кредитування перспективних інвестиційних проектів
I півріччя 2017 року
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області
Кошти 
виконавців
У межах кошторису виконавців

2.2.
Сприяння залученню кредитів в міжнародних організаціях
Здійснення заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги та іноземних кредитних ліній для підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області, Миколаївській обласний підрозділ впровадження проекту «Місцевий розвиток. Орієнтовний на громаду», Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу
(за узгодженням)
Кошти обласного бюджету, міжнародних донорів, банківські установи та організації

У межах паспорта Програми та кошторису виконавців

2.3.
Інвестиційна підтримка інноваційної сфери розвитку підприємництва
Проведення «круглих столів», конкурсів з питань отримання інвестицій та залучення кредитних коштів для суб’єктів малого та середнього підприємництва
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців



Надання допомоги суб’єктам  малого та середнього підприємництва у розробці інвестиційних проектів
Протягом строку дії Програми
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області(за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
2.4.
Участь та управління програмою "Європейська мережа підприємств" ENN
Сприяння у пошуку закордонних інвестицій для підприємців області
Протягом строку дії Програми
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області(за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
2.5.
Створення бази даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг в сфері мікро-кредитування малого та середнього підприємництва
Проведення аналізу можливостей банківських та небанківських фінансово-кредитних установ з метою виявлення найвигідніших пропозицій для суб’єктів малого та середнього підприємництва
Протягом строку дії Програми
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
2.6.
Сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності
Надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності безробітним, насамперед громадянам, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування
Протягом строку дії Програми
Обласний, міські та районні центри зайнятості 
(за узгодженням)
Кошти Фонду загально -
обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
-
2.7.
Сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва
Здійснення компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності
Протягом строку дії Програми
Обласний, міські та районні центри зайнятості 
(за узгодженням)
Кошти Фонду загально -обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
-
2.8.
Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкуренто -
спроможні на ринку праці
Компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та яким надано статус безробітного
Протягом строку дії Програми
Обласний, міські та районні центри зайнятості 
(за узгодженням)
Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
-
2.9.
Стимулювання діяльності фермерських господарств, в т.ч.: новостворених фермерських господарств,
фермерських господарств з відокремленими садибами, сімейних фермерських господарств
Надання фінансової підтримки фермерським господарствам у порядку, визначеному чинним законодавством
Протягом строку дії програми
Департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств 
(за узгодженням)
Кошти державного бюджету
У межах обсягів фінансування, визначених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік

Розділ 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

№
з/п
Пріоритетні
завдання
Зміст заходу
Строк
виконання (роки)
Відповідальні виконавці
Джерела
фінансування
Вартість 
(тисяч
гривень)

1
2
3
4
5
6
7
3.1.
Організація та проведення круглих столів та семінарів з тематиці міжнародних проектів орієнтованих на розвиток малого та середнього підприємництва
Проведення круглих столів та семінарів для роз’яснення нових можливостей для бізнесу, що надають міжнародні організації-донори в рамках профільних програм та проектів
Протягом
2018 року
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова (за узгодженням),
Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу
(за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
3.2.
Проведення  виїзних одноденних ділових конференцій для суб’єктів малого та середнього підприємництва в районних центрах області
Організація та проведення майстер класів, тренінгів, на актуальні теми з залученням фахівців та бізнес-тренерів
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації,
регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївська філія громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу  
(за узгодженням) 
Кошти обласного бюджету та виконавців
У межах паспорта Програми
3.3.
Проведення консультацій, упровадження освітніх та інформаційних програм з підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання та широких верств населення
Запровадження тематичних телевізійних та радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації
Протягом строку дії Програми
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,
виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад(за узгодженням), Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу, Миколаївська філія громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО»  
(за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців


Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів», «днів відкритих дверей», консультацій для суб’єктів підприємницької діяльності і широких верств населення з метою роз’яснення чинного законодавства з питань технічного регулювання та метрології
Протягом строку дії Програми
Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»,
регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,виконавчі органи міських (міст обласного значення)рад,
територіальні органи міністерств, інших органів виконавчої влади, обласні, міські та районні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
3.4.

Організаційна та інформаційна підтримка підприємців в системі "ProZorro"
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу
(за узгодженням)
Кошти обласного бюджету та виконавців
У межах кошторису виконавців

3.5.
Проведення консультацій, професійне навчання з програм підприємницької діяльності
Здійснення професійного навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю
Протягом строку дії Програми
Обласний, міські та районні центри зайнятості 
(за узгодженням)
Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
-


Надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади
Протягом строку дії Програми
Обласний, міські та районні центри зайнятості 
(за узгодженням)
Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
-
3.6.
Стимулювання створення нових робочих місць
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо переваг легальної зайнятості та стимулювання до створення нових робочих місць відповідно до Закону України «Про зайнятість»
Протягом строку дії Програми
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад, Миколаївський обласний центр зайнятості (за узгодженням)
Кошти 
виконавців
-
3.7.
Підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств регіону
Проведення навчання співробітників малих і середніх підприємств Європейської Моделі EFQM (оцінка рівня менеджменту і підготовка внутрішніх аудиторів)
Кожні 6 місяців, після 12 місяців кожні 3 місяця

Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»,
Українська асоціація якості,організація роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів» (за узгодженням)

Кошти учасників конкурсу 

30 тис. грн. на рік один конкурс

3.8.
Підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва
Сприяння суб’єктам малого підприємництва та залучення їх до участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних виставках, ярмарках, форумах  та інших заходах.
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
Регіональна торгово-промислова палата  Миколаївської області (за узгодженням),
райдержадміністрації, виконавчі органи міських (міст обласного значення) рад (за узгодженням), 
ДП«Миколаївстандарт
метрологія» (за узгодженням)
Кошти обласного бюджету та виконавців
У межах кошторису виконавців



Проведення Південноукраїнського форуму стартапів для суб’єктів малого підприємництва, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївська філія громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», Міжнародний Фонд «Відродження», Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти обласного бюджету  та виконавців
У межах паспорту Програми
(100. тис.грн)
3.9.
Подальший розвиток Регіонального центру підтримки експорту  Миколаївської області
Сприяння експортно-орієнтованим суб’єктам малого та середнього підприємництва  в її адаптації до міжнародних ринків, консультування з питань моніторинг можливостей  ринків окремих країн, насамперед, країн - членів ЄС, надання консультацій з приводу законодавчої бази, правил торгівлі, вимог щодо митних правил оформлення товарів та послуг в окремих країнах.
- консультування з питань інтелектуальної власності.
- консультування з питань участь у міжнародних торгах
Протягом строку дії Програми
Регіональна торгово-промислова палата  Миколаївської області
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців


Організація консультативно-методичної допомоги у питані реформування системи технічного регулювання для підприємств малого та середнього бізнесу. Проведення робіт з сертифікації, оцінки відповідності продукції та лабораторних випробувань з метою підвищення її конкурентоспроможності та привабливості на внутрішньому та зовнішньому ринках
Протягом строку дії Програми
Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації», регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївський обласний центр зайнятості, вищі навчальні заклади Миколаївської області
(за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
3.10.
Проведення освітніх семінарів тренінгів та вебінарів для суб’єктів господарювання та широких верств  населення

Проведення навчальних семінарів з питань:
- організації та проведення тендерних процедур;
-з питань організації та проведення зовнішньоекономічної діяльності в рамках надання сприяння суб ’єктам підприємницької діяльності Миколаївської області в процесах налагодження співробітництва з бізнес-середовищем ЄС та всього світу:
-з питань юридичної діяльності та практики
Протягом строку дії Програми.
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області,
Регіональна торгово-промислова палата  Миколаївської області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти обласного бюджету  та виконавців
У межах паспорту Програми
3.11.
Інформаційна підтримка суб’єктів господарювання та споживачів
Розміщення на офіційному веб - сайті Державного підприємства «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» інформації щодо підприємств Миколаївської області, які сертифікували свою продукцію або на яку зареєстрували декларацію про відповідність
Протягом строку дії Програми
Державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
3.12.
Розробка і реалізація на території області проекту «Нео-ТИЦ»
Створення електронної інтерактивної карти Миколаївської області з позначенням основних об’єктів інфраструктури
Протягом 2017 року

Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області 
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців




Розділ 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

№
з/п
Пріоритетні
завдання
Зміст заходу
Строк
виконання (роки)
Відповідальні виконавці
Джерела
фінансування
Вартість
(тисяч
гривень)

1
2
3
4
5
6
7
4.1.
Підтримка «Студентського бізнес-інкубатора» Національного університету
Кораблебудування імені адмірала Макарова
Розвиток діючого «Студентського бізнес-інкубатора» Національного університету
Кораблебудування імені адмірала Макарова до міжвузівського

До кінця 2017 року
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, 
Національний університет
Кораблебудування імені адмірала Макарова
(за узгодженням)
Кошти обласного бюджету і виконавців
У межах паспорта Програми
4.2.
Створення регіональної площадки бізнес - проектів
Створення та забезпечення функціонування регіональної площадки бізнес - проектів
До кінця 2017 року
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області(за узгодженням), Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
4.3.
Створення умов для розвитку інфраструктури
підтримки
підприємництва області

Підтримка діючої Мережі дистанційно-консультаційних центрів для малого та середнього бізнесу, збільшення трафіка консультацій та навчальних вебінарів
Протягом строку дії Програми
Регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
Кошти обласного бюджету і виконавців
У межах паспорта Програми
4.4.

Налагодження співпраці наукових установ та суб’єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів по розробці та впровадженню  продукції, технологій, тощо
Протягом строку дії Програми
Вищі навчальні заклади, департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області,установи, підприємства, організації, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу (за узгодженням)
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
4.5.
Демонстрація можливостей малих підприємств регіону потенційним партнерам і клієнтам

Постійно діюча виставка - експозиція товарів і послуг  підприємств регіону, що націлена на експортну діяльність


Протягом 2017 року
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, 
організація роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів» (за узгодженням)
Кошти Експонентів 

60 тис. грн.
4.6.
Стимулювання створення нових суб’єктів підприємницької діяльності. Залучення представників активної частини населення із соціально вразливих категорій громадян (учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю) до бізнес-інкубаційного процесу
Реалізація проекту «Бізнес – інкубатор «Друге дихання» для учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю». Створення протягом дії програми 150 нових суб’єктів підприємницької діяльності та 500 нових робочих місць
Протягом строку дії Програми
Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації, регіональний Фонд підтримки підприємництва в Миколаївській області, Миколаївська філія громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», Міжнародний Фонд «Відродження» (за узгодженням)  

Кошти обласного бюджету і виконавців
У межах паспорта Програми
(800 тис.грн.)
4.7.
Розвиток малого бізнесу у сільській місцевості.
Сприяння створенню обслуговуючих кооперативів та сімейних ферм 
Протягом строку дії Програми
Райдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців

Розділ 5. Цільові проекти та підпрограми

№
з/п
Пріоритетні завдання
Зміст заходу
Строк
виконання (роки)
Відповідальні
виконавці
Джерела фінансування
Вартість (тис.грн)

1
2
3
4
5
6
7
5.1.
Пошук грантових програм щодо розвитку малого та середнього підприємництва у Миколаївській області, написання, супровід.
Забезпечення діяльності єдиного центру по роботі з грантовими програмами:
Участь фахівців РТПП  в пошуку, написанні та  наданні консультацій. Розробка пакету документів щодо супроводу
Протягом строку дії Програми.
Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області, Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу
Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
5.2.
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в плодоовочевому секторі
Участь в реалізації проекту міжнародного торгового центру (ITC) на партнерських умовах. Зв'язок українського малого та середнього підприємництва в плодоовочевому секторі з глобальними та внутрішніми ринками
Протягом строку дії програми
Регіональна  торгово-промислова палата  Миколаївської області

Кошти виконавців
У межах кошторису виконавців
5.3.
Підтримка та розвиток сільської соціальної інфраструктури.
Реалізація проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Протягом строку дії Програми.
Миколаївський обласний підрозділ впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації.
Кошти Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй,  сільських, селищних рад, громад та районних бюджетів.
У межах кошторису виконавців.


