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ПАСПОРТ 

«Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2015 – 2016 роки по Прилуцькому району»  

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ економічного розвитку 

Прилуцької районної державної 

адміністрації  

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчою влади 

про розроблення програми  

19.08.2014р. розп. ОДА № 470 «Про хід 

виконання обласної Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва на 

2013-2014 роки та розроблення проекту 

Програми» 

3. Розробник програми Відділ економічного розвитку 

Прилуцької районної державної 

адміністрації  

4. Співрозробники програми Центр надання адміністративних 

послуг Прилуцької районної державної 

адміністрації та управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, Державний 

реєстратор юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; Прилуцький 

міськрайонний центр зайнятості; 

Прилуцька ОДПІ ГУ                                         

Міндоходів Чернігівської області;  

5. Відповідальний виконавець програми Начальник відділу економічного 

розвитку Прилуцької районної 

державної адміністрації Корнієнко В.С. 

6. Учасники програми Відділи та управління Прилуцької 

районної державної адміністрації, 

приватні підприємці 

7. Термін реалізації програми 2015 -2016 роки 

7.1. Етапи реалізації програми І етап – 2015 рік 

ІІ етап – 2016 рік 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

- 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього 

4449,1 тис. грн. 

у тому числі 2015 рік – 2121,0 тис. грн.. 

2016 рік – 2328,1 тис. грн. 

9.1. коштів районного бюджету - 
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 ВСТУП 
     Герб Прилуцького району                                     Прапор Прилуцького 

району 

 

 

 

       

 

 

 
 

Прилуцький район Чернігівської області, як територіально-

адміністративна одиниця, утворений в 1923 році, розташований на півдні 

Чернігівської області на відстані 185 км. від обласного центру м. Чернігова та 

на відстані 135 км. від столиці України міста Києва. Межує з Бобровицьким, 

Ніжинським, Ічнянським, Варвинським, Срібнянським районами Чернігівської 

області, Пирятинським районом 

Полтавської області і Яготинським 

районом Київської області. Загальна 

земельна площа – 1,8 тис. км². 

Чисельність населення станом на 

01.01.2014 р. – 36,6 тис. чоловік. 

Частка міського та сільського 

населення складає відповідно 30,5% 

та 69,5%.  

Кількість населених пунктів - 

100, з яких 3 селища міського типу та 97 сіл. Район перетинають автошляхи 

державного та територіального значення, залізнична колія що сполучає 

районний центр з вузловими станціями Гребінка Південної залізниці та Ніжин 

Північно-Західної залізниці. Найбільші автомагістралі: Київ – Суми – Єнакієве, 

Чернігів – Ніжин – Пирятин та інші внутрішньорайонні автошляхи. Зручне 

географічне положення дає можливість в радіусі 200 км., дістатися 

автошляхами до обласних центрів: Чернігова, Сум, Черкас, Полтави. Район 

розташований на Полтавській рівнині, в унікальній ландшафтній місцевості, де 

українське Полісся переходить у лісостепову зону. 

 Перехід України до ринкових відносин стає можливим насамперед 

завдяки використанню  господарськими  структурами  вартісних  методів  

оцінки підприємницької діяльності як в межах національної економіки, так і 

поза ними. Найбільш суттєвими передумовами розвитку системи ринкових 

відносин є перехід всіх ланок господарювання на повну самостійність, 

докорінна зміна всіх відносин власності, формування відносин приватної 

власності на засоби виробництва. Як показує світовий досвід, приватна 

 



 

5 

власність стимулює розвиток ініціативи, трудової активності, формує 

господарське ставлення та спонукає до раціоналізації виробничих процесів. 

Саме це необхідно нашому суспільству, яке шукає оптимальні шляхи виходу з 

економічної кризи. Формування ринкової системи господарювання в Україні 

пов'язане із зростанням   підприємницької   активності   в   усіх   сферах   

економіки. Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль у реалізації 

завдань перехідного періоду. При цьому успішна трансформація 

адміністративно-командної економіки в соціально-спрямовану ринкову 

неможлива без діяльності підприємців, які обумовлюють відповідні зміни як на 

мікро -, так і на макроекономічному рівні. 

Програма підтримки малого і середнього підприємництва на 2015-2016 

роки розроблена на виконання Законів України “Про розвиток та державну 

підтримку малого  і середнього підприємництва в Україні” від 22.03.2012 № 

4618-УІ, „Про державні цільові програми”, „Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України”; Указів 

Президента України „Про лібералізацію підприємницької діяльності та 

державну підтримку підприємництва ” від 12.05.2005р. № 779/2005, «Про 

Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва» № 1168/2011, Положеннями, затвердженими Указом 

Президента України «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України» № 634/2011, «Про Державну службу України з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва» № 237/2012, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 19.08.2014 року № 470 «Про хід виконання 

обласної Програми розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки», а 

також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних 

програм підтримки малого і середнього підприємництва Державної служби 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 

18.09.2012 №44. 

Програма підтримки малого і середнього підприємництва є складовою 

Програми – економічного і соціального розвитку району та формується у 

відповідності до стратегічних пріоритетів соціально - економічної політики. 

Програма є одним з важливих інструментів реалізації на регіональному рівні 

державної політики підтримки малого і середнього підприємництва, активізації 

політики  зайнятості населення та інвестиційно – інноваційної стратегії 

держави і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва 

та удосконалення ринкових відносин.  

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері 

малого і середнього бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-

економічному розвитку району, з урахуванням пропозицій районних управлінь, 

відділів, наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Головною метою Програми є спрямування дій райдержадміністрації, 

районної ради та місцевих рад, суб’єктів підприємництва, установ ринкової 

інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, 
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організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів 

малого і середнього бізнесу. 

Програма впроваджується протягом 2015-2016 років.  

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом 

поетапного та якісного виконання заходів усіма виконавцями. 

Показники програми можуть щороку коригуватися. 

Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми 

здійснює  відділ економічного розвитку райдержадміністрації, який 

щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом,  інформує  

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації про хід її виконання.  

Інформація з реалізації Програми розглядатиметься на засіданнях 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, районної ради 

підприємців з питань торгівлі та буде доводитися до громадськості через засоби 

масової інформації, розміщуватиметься на сайті Прилуцького району 

 
1. Характеристика Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2015-2016 роки по Прилуцькому району 

 
 

1. 

Загальна характеристика регіону 

 Площа території (км . кв.) — 1800  

 Кількість населення (тис. чол.) — 36,6 

 Специфіка — за функціональними ознаками – сільськогосподарська. 

 Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,9   

 Перелік територій, які відносяться до: 

зон інвестиційної привабливості –  території Ладанської, Линовицької, 

М.Дівицької селищних рад, Білорічицької, Дідівської, Заїздської, Знам’янської, 

Замостянської Івковецької, Краслянської, Колісниківської, Ковтунівської, Мазківської, 

Новогребельської, Обичівської, Петрівської, Погребівської, Піддубівської, 

Переволочнянської,  Сухополов’янської сільських рад 
 

          - 2. 

Дата затвердження Програми 

(найменування і номер відповідного 

рішення) 

Рішення _____ (позачергової) сесії 

Прилуцької районної ради від  

___________2014 року          

3. 

Головний замовник Програми 

 

Головний розробник Програми 

 

Співрозробники: 

1. Відділ економічного розвитку Прилуцької 

районної державної адміністрації 

2. Відділ економічного розвитку Прилуцької 

районної державної адміністрації 

3. Державний реєстратор юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців; Прилуцький 

міськрайонний центр зайнятості; Прилуцька 

ОДПІ  ГУ   Міндоходів Чернігівської 

області; Центр надання адміністративних 

послуг  Прилуцької райдержадміністрації 

управління  агропромислового розвитку   

райдержадміністрації       
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4. 

Мета і перелік пріоритетних завдань 

Програми 

1. Мета: створення цілісної та ефективної 

системи підтримки малого і середнього 

бізнесу, формування сприятливих умов 

для його сталого подальшого розвитку. 

2. Пріоритетні завдання: 
 Розширення інфраструктури 

підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

 Зростання конкурентоспроможності 

сектора малих і середніх 

підприємств. 

 Зростання обсягів виробництва на 

малих та середніх підприємствах 

району. 

 Активізація освоєння інвестицій в 

мале та середнє підприємництво, а 

також створення нових робочих 

місць на малих та середніх 

підприємствах. 

 

5. 

 

Очікувані кінцеві результати від реалізації 

Програми в динаміці змін цільових 

показників 

Дані станом  на 

початок дії 

Програми 

Очікувані 

Показники 

(прогноз) 

Кількість діючих суб’єктів  МСП на 10 тис. 

чол. населення (одиниць) 

34/3 35/4 

Частка найманих працівників:  

- середніх підприємств у загальній кількості 

найманих працівників, % 

- малих підприємств у загальній кількості 

найманих працівників, % 

 

 

 

83,5 

 

16,5 

 

                   84,0 

 

17,6 

 

Кількість фізичних осіб-підприємців 962 971 

Частка обсягу реалізованої продукції ( 

робіт, послуг) малих підприємств у 

загальному обсязі реалізованої продукції, 

(%) 

19,9 23,5 

Частка обсягу реалізованої продукції ( 

робіт, послуг) середніх підприємств у 

загальному обсязі реалізованої продукції, 

(%) 

80,1 81,0 
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Кількість об'єктів інфраструктури суб’єктів  

МСП (одиниць) 

 бізнес-центри 

 бізнес-інкубатори 

 технопарки 

 лізингові центри 

 асоціації агенцій регіонального 

розвитку 

 фінансово-кредитні установи: 

(кредитні спілки,  установи 

взаємного кредитування) 

 фонди підтримки підприємництва 

 біржі 

 інвестиційні, інноваційні фонди та 

компанії 

 інформаційно-консультативні 

установи  

 страхові компанії 

 аудиторські фірми 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

Залучення суб’єктів  МСП до виконання 

робіт/послуг за державні кошти – кількість 

(одиниць)/обсяги (тис. грн.) 

- - 

Кількість підприємців, що пройдуть 

підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації (осіб) 

14 16 

Кількість створених нових робочих місць 320 355 

6. Терміни і етапи реалізації Програми 2 роки 

7. 

Перелік цільових проектів і підпрограм 

 

 

Виконавці 

Програма економічного і соціального 

розвитку Прилуцького району на  2015 рік. 

 

Відділ економічного розвитку Прилуцької 

рай держадміністрації, громадські 

організації підприємців. 

8. 

Джерела фінансування Програми 1.Кошти районного бюджету. 

2.Кошти на утримання 

райдержадміністрації. 

3.В межах кошторису виконавців. 

4.Кошти Фонду загальнообов’язкового    

державного соціального  страхування на 

випадок безробіття.  

5.Кошти кредитної спілки „Гетьман”. 
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 9. 

Система організації контролю за 

виконанням Програми 

Координацію діяльності щодо виконання 

заходів Програми здійснює відділ 

економічного розвитку 

райдержадміністрації. 

Про хід виконання заходів Програми 

щоквартально надаватиметься  інформація    

Департаменту економічного розвитку  

облдержадміністрації. 

Інформація про виконання заходів 

періодично розглядатиметься на засіданнях 

Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва райдержадміністрації. 

 
 

 

3. Стан і аналіз розвитку  малого і середнього 

підприємництва в Прилуцькому районі в 2013-2014 роках 
 

Робота щодо підтримки підприємництва в 2013 - 2014 роках  

здійснювалась в напрямах, передбачених Указами Президента України  та в 

рамках районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

Прилуцькому районі на 2013 – 2014 роки, яка була ухвалена розпорядженням 

голови райдержадміністрації  від 19 листопада 2012 р. № 516  та  затверджена  

рішенням 18 (позачергової) сесії Прилуцької районної ради 6 скликання від 27 

листопада 2012 року.  

Розвиток ринкових відносин вимагає активізації діяльності нових 

структур, здатних швидко реагувати на зміни фінансово-економічних умов, 

нарощувати виробництво продукції, товарів та послуг, забезпечувати швидке 

відшкодування витрат, створювати нові робочі місця, оперативно реагувати на 

зміни споживчого попиту. Всім цим вимогам відповідають суб’єкти малого і 

середнього бізнесу. 

Аналіз розвитку середнього підприємництва зроблено відповідно 

статистичних даних наданих управлінням статистики у Прилуцькому районі та 

Прилуцької ОДПІ ГУ Міндоходів Чернігівської області. 

Так, станом на 01.07.2014 в районі зареєстровано 958 суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб ( станом на 01.07.2013- 951) та 123 

-  юридичних особи на рівні показника минулого року.  

За статистичними даними 2013 року 90,2% від загальної кількості малих і 

середніх підприємств району складають малі, та лише 9,8% - середні 

підприємства (діаграма 1). 
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Діаграма 1.         Частка малих і середніх підприємств у загальної  кількості    

підприємств, % 
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Продовжується тенденція до збільшення кількості малих підприємств на 

10 тис. осіб. (діаграма 2) 

 

Діаграма 2.         Середня кількість малих і середніх підприємств у 

розрахунку на   

 10 тис. нас. 
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     Діаграма 2 показує, що у порівнянні з 2012 роком кількість малих 

підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення зросла і становить 

30 підприємств, як і передбачалося програмою. Кількість середніх підприємств 

залишилась незмінною та становить 3 підприємства. 

 

В структурі малих і середніх підприємств за основними видами 

економічної діяльності переважають сільськогосподарські підприємства. На 

сьогодні  галузева структура малого і середнього бізнесу свідчить про те, що 

особливої уваги та підтримки потребують саме підприємства виробничої сфери, 

для організації цього бізнесу необхідно значний час, фінансовий капітал та 

спеціалісти певної кваліфікації.   
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Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств 

у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) в 2013 році становить 

80,1 % що на 5,3% менше ніж в 2012 році, а  частка обсягу реалізованої 

продукції  малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції в 2013 

році становить 19,9 % що на 5,3 % більше ніж в 2012 році (діаграма 3). 

 

 

Діаграма 3.           Частка обсягу реалізованої продукції малими та середніми 

підприємствами, % 
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Чисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва юридичних, 

осіб за 2013 рік становить 577 осіб, або на 6,5% більше ніж у 2012 році, у 

суб’єктів середнього підприємництва юридичних, осіб 2926, або на 11,7% 

менше ніж у 2012 році. 

Однак фактична кількість працюючих у малому та середньому бізнесі 

значно більша, так як не викорінено використання незареєстрованої найманої 

праці та виплата заробітної плати в „конверті”. З метою усунення цього явища 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.06.2014 №245 пере 

затверджено  склад  робочої групи по сприянню легалізації робочих місць, 

якою постійно проводяться рейди – перевірки суб’єктів господарювання на 

території району. За результатами проведеної роботи, протягом  2013 року 

проведено 4 рейди – перевірки по виявленню фактів нелегальної праці та 

виплати заробітної плати у конвертах серед суб'єктів підприємницької 

діяльності, легалізовано - 3 робочих місця, за І півріччя  2014 р. проведено 2 

рейди перевірки. 

Аналіз створення нових  робочих  місць у сільській місцевості показав, 

що нові робочі місця створюються переважно у приватному бізнесі. За 2013 рік 

в районі створено 365 нових робочих місць. З них суб’єктами підприємництва -  

фізичними особами 85 нових робочих місць, на існуючих підприємствах – 175 

нових робочих місць.  

За 6 місяців поточного року створено 138 робочих місць, або 41,8 % від 

запланованого Програмою зайнятості, а саме: суб’єктами підприємницької 
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діяльності  -  фізичними особами – 47 (34,1 %), за трудовими договорами – 91 

(65,9 %).   

Значну роль в розвитку підприємництва в районі відіграють – фізичні 

особи підприємці. Станом на 01.01.2014 року їх налічувалося  948, що на 2 % 

менше ніж на початок 2013 року, юридичних осіб - 123 або це на 17,1 % більше 

ніж на початок 2013 року. Фінансова криза негативно вплинула на діяльність 

підприємців. Переважна частина підприємців, особливо тих, які надають 

послуги на селі, мають незначні доходи, підприємницька діяльність стала для 

них збитковою, і тому вони були  змушені припинити діяльність  та скасувати 

реєстрацію, протягом 2013 року.  

На жаль, в зв’язку з відсутністю  будь – якої статистичної звітності по 

фізичних особах, визначити економічні показники їх діяльності немає 

можливості.        

Переважна більшість СПД – фізичних осіб працює на спрощеній системі 

оподаткування.  

Обсяги надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів 

підприємництва за 6 місяців 2014 року  склали 3,7 млн. грн., що на 19,3% 

більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Питання підтримки малого і середнього підприємництва відноситься до 

пріоритетних завдань органів влади. Постійно оновлюється база даних вільних 

та незадіяних приміщень, які пропонуються для здачі в оренду та продажу.  

По  району надаються земельні ділянки різного цільового призначення 

для функціонування малих підприємств. В межах населених пунктів відсутні 

проблеми виділення земельних ділянок.  

Станом на 01.01.14 рік 87 суб’єктам підприємництва надано в 

користування земельні ділянки загальною площею 18,5846 га.  

Забезпечено систематичне інформування суб’єктів підприємництва про 

найважливіші питання податкової політики. 

Для суб’єктів малого та середнього підприємництва протягом 1 півріччя 

п.р. проведено 2 загальних семінари,  та 10 семінарів – практикумів з питань 

практичного застосування норм податкового, митного законодавства, 

законодавства з адміністрування єдиного соціального внеску, складання 

звітності, легалізації робочих місць та  6 засідань «круглих столів». 

Суб’єктам малого та середнього бізнесу надаються консультації в  

консультаційному пункті та Центрі обслуговування  платників податків. 

З метою забезпечення суб’єктами малого та середнього підприємництва 

добровільної сплати податків, зборів, обов’язкових платежів протягом звітного 

періоду розповсюджено 26 видів власної друкованої продукції, проведено 12 

сеансів телефонного зв’язку „гаряча лінія”. 

Інформування громадськості щодо окремих положень Податкового 

Кодексу України, реформування податкової системи, узагальнюючих 

податкових консультацій забезпечено під час  проведення 3 брифінгів. 

Також в регіональних ЗМІ розміщувались інформаційні матеріали та 

виступи керівних працівників та профільних фахівців ОДПІ (в пресі – 80, по 

радіомовленню – 25, по телебаченню – 98, та на офіційних веб-сайтах 
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Прилуцької ОДПІ, Прилуцької міської ради, Прилуцької РДА та сайті «Карта» 

– 227). 

Платникам податків надана можливість безоплатно отримувати посилені 

сертифікати ключів електронного цифрового підпису та подавати податкову 

звітність в електронному вигляді, що створює сприятливі умови для розвитку 

бізнесу, оскільки економить час платників податків і кошти та виключає 

допущення помилок при складанні податкової звітності. 

Для забезпечення розвитку виробничої сфери малого і середнього бізнесу 

проводиться фінансова підтримка господарюючих суб’єктів через Регіональний 

фонд підтримки підприємництва, шляхом укладання договору.  

На 2013 та 2014 рік на підтримку підприємництва (для фінансування бізнес 

- проектів) в бюджеті було передбачено 40,0 та 20,0 тис. грн. відповідно, в 2013 

році  кошти не були освоєні, в 2014 -  рішенням 33 позачергової сесії 

Прилуцької районної ради від 23.04.2014 зменшено асигнування на виконання 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва району на 2013 – 

2014 роки в сумі 20,0 тис. грн.  

Протягом цих років на розгляд комісії з питань фінансування розвитку 

малого  підприємництва бізнес – плани не надходили.  

З метою фінансової підтримки розвитку підприємництва активізовано 

діяльність  кредитної спілки „Гетьман”. За 2013 рік видано на розвиток малого 

бізнесу -   95 кредитів на суму 2,24 млн. грн., що становить 17,6 % від усієї 

суми виданих кредитів, а за 6 місяців 2014 року  66 кредитів на суму 2,09 млн. 

грн., що становить 34 % від усієї суми виданих кредитів. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.09.2013 № 243 

створено Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), з 25 жовтня 2013 

року створено сектор адміністративно – дозвільних процедур відділу 

економічного розвитку райдержадміністрації. В ЦНАПі працює принцип 

«Єдиного вікна», щоб мешканці Прилуцького району, в тому числі підприємці, 

могли зручно, швидко отримати адміністративні послуги, які надаються органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

Для забезпечення ефективної діяльності центру виділено окреме 

приміщення, де здійснюється щодня адміністратором та державним 

адміністратором прийом заявників з 8-00 до 17-00, вівторок, четвер з 8-00 до 

20-00 години.  

Центр забезпечений комп'ютерною технікою (2 комп’ютери, 2 копіювальні 

апарати, 2 принтери, телефон -факс) та підключено до мережі Інтернет.  

У приміщенні центру функціонують 7 інформаційних стендів, які 

знаходяться на доступному для огляду місці, розміщена повна інформація про 

роботу центру, графіки прийому, перелік документів адміністративного та 

дозвільного характеру, що видаються в центрі та бланки заяв. Інформація на 

інформаційних стендах постійно оновлюється.  

Розпорядженням голови Прилуцької райдержадміністрації від 04 липня 

2014 № 285 визначено, перелік адміністративних послуг та дати з яких 

адміністративні послуги надаватимуться через  центр надання адміністративних 
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послуг Прилуцької райдержадміністрації відповідно  до розпорядження 

Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 № 523-р. 

На офіційному веб-сайті Прилуцької райдержадміністрації в рубриці 

«Центр надання адміністративних послуг» розміщена актуальна та повна 

інформація про адміністративні послуги, які надаються та надаватимуться через 

центр, з урахуванням пунктів 12, 13, 15 і 20 Примірного регламенту центру 

надання адміністративних послуг та надруковано оголошення  в газеті 

«Прилуччина».   

Суб’єктами надання адміністративних послуг, подані графіки проведення 

навчання для адміністраторів з метою належної організації надання 

адміністративних послуг через Центр.  

 З метою забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів 

господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру продовжує 

працювати державний адміністратор з видачі документів дозвільного 

характеру, який входить в структуру Центру надання адміністративних послуг 

Прилуцької райдержадміністрації. 

       За підсумками І півріччя 2014 року адміністраторами Центру зареєстровано 

946 звернень із них 45 дозвільних,  видано 922 документів із них 41 документ 

дозвільного характеру, надано 84 консультацій. 

 Діяльність ЦНАПу висвітлюється на офіційному веб-сайті 

райдержадміністрації.  

З 2009 року в районі діє районна рада підприємців з питань торгівлі, 

завданням якої є сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів 

виконавчої влади і суб’єктів господарювання. Протягом 2013 року проведено 4 

засідання ради підприємців, на яких розглянуті та вирішені актуальні питання у 

сфері підприємництва, а станом на 01.07. 2014 - 3 засідання. 

Значна робота проводиться громадською організацією «Прилуцька 

районна сільськогосподарська дорадча служба», яка займається 

сільськогосподарською діяльністю та працює в аграрному секторі економіки, 

надає інформаційно-консультаційні послуги з питань: менеджменту, 

маркетингу, застосування сучасних технологій та розвитку соціальної сфери 

села, підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок, 

поширення та впровадження у виробництво сучасних досягнень науки, техніки 

і технологій.  

В І півріччі 2014 року спільно з фахівцями управління агропромислового 

розвитку  райдержадміністрації доводилась інформація на сходах сіл, селищ 

щодо створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, як 

чинник ефективного господарювання на селі та відродження українського 

тваринництва. 

В сучасних умовах сільський зелений туризм в Україні набуває все 

більшого значення і є одним з найбільш перспективних і ефективних напрямів 

сталого розвитку Українського села. Проводиться відповідна робота, щодо 

розвитку сільського зеленого туризму та врахування екологічної складової під 

час розроблення регіональних стратегій програм і планів у районі. На території 

району здійснюють свою діяльність обслуговуючі сільськогосподарські 
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кооперативи, створені громадською організацією “Прилуцька районна 

сільськогосподарська дорадча служба”, напрямками яких є: молочарський, 

плодоовочево-картопляний, зерновий та по обробітку ґрунту.  

Територія Прилуцького краю є однією із стародавніх місць України, на її 

теренах знаходяться понад 14 унікальних пам’яток архітектури ХІХ – початку 

ХХ століть -  Густинський Свято-Троїцький монастир, архітектурний комплекс 

XVII – XVIII ст. Ладанського монастиря, Свято-Михайлівська церква, та ін. 

Вдале географічне розташування Прилуцького району та добре 

автомобільне сполучення із столицею України м. Києвом дозволяє створити 

культурний та туристичний центр для відпочинку національного рівня, та 

розвивати культурно-пізнавальний туризм через організацію літературно - 

мистецьких маршрутів, тематичних екскурсій, зустрічей з діячами культури 

Прилуччини, конкурсів та фестивалів. 

Реалізовуючи на території району державну політику в галузі культури, 

відповідно до Закону України «Про культуру» районною державною 

адміністрацією,у взаємодії з органами місцевого самоврядування проводиться 

відповідна робота по збереженню та подальшому розвитку культури на селі, 

урізноманітненню процесів культурно-просвітницької діяльності, підвищенню 

рівня культурного обслуговування населення, поліпшенню матеріально-

технічного забезпечення закладів культури, створенню сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу населення.  

Культурне обслуговування в районі здійснюють 42 клубні та 42 

бібліотечні заклади, 1 дитяча музична школа смт Ладан. 

Працівники культури приділяють належну увагу культурному 

обслуговуванню населення, розвитку аматорської творчості, організації 

любительських об’єднань та клубів за інтересами.  

Щорічно в сільських клубах та будинках культури відзначаються 

календарні державні свята, проводяться Дні села, відзначається День Перемоги, 

проводяться районні огляди аматорських колективів сільських клубних 

закладів.  

Протягом 2013 року проведені обов’язкові заходи по відзначенню 70 – 

річчя визволення Прилуччини, заходи з народознавства (свята: Івана Купала, 

Зелена неділя, Спас, Андріївські вечорниці), благодійні концертні програми для 

людей з обмеженими можливостями та для людей похилого віку.  

Між сільськими клубними закладами проводяться виїзні обмінні 

концерти, які дають змогу покращити майстерність, набути професійний 

досвід. Це такі будинки культури, як районний Будинок культури, Ряшківський, 

Охіньківський, Онищенківський, Смошанський, Колісниківський, 

Дубовогаївський, Погребівський, Линовицький, Білорічицький, Малодівицький 

Будинок  народної творчості та ін.  

Художні колективи клубних закладів району беруть участь у фестивалях 

(XII Міжнародний молодіжний фестиваль «Мистецькі барви» м. Прилуки, 

відкритий пісенний молодіжний фестиваль «Солов’їна родина» м. Городня, 

«Мистецькі барви» м. Алушта, V Відкритий регіональний фольклорний 
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фестиваль «Відродження» с. Манжосівка), у концертних програмах інших 

районів області та м. Прилуки.  

У 2013 році проведено 5 районних виставок образотворчого, декоративно 

– прикладного мистецтва, а саме: на районному святі проводів зими (с. 

Манжосівка), до творчого звіту Прилуцького району «Спасівське подвір’я» (с. 

Манжосівка, урочище «Глинище»), з нагоди дня святителя Іоасафа 

Бєлгородського Чудотворця Прилуцького (с. Замістя), до дня працівників 

сільського господарства (м. Прилуки, МБК). 

Яскравою візитівкою району є Відкритий регіональний фольк – тур – 

фест «Відродження», який в 2013 році відбувся вп’яте, Всеукраїнський 

фестиваль бойових мистецтв «Прилуцький герць», що втретє проходив в 

урочищі «Глинище» с. Манжосівка. Проведено цикл заходів по відзначенню 

200 – річчя від дня народження українського поета, письменника, художника, 

громадсько-політичного діяча, етнографа, фольклориста Шевченка Т.Г. 

На належному рівні проводяться масові заходи клубними закладами сіл 

Удайці, Погреби, Смош, Малківка, Д.Гай, Замістя, Онищенків, Сергіївка, 

Колісники, Подище, смт. Линовиця, Мала Дівиця.  

В районі протягом останніх років реалізується «Програма розвитку 

туризму Прилуччини», розроблені екскурсійні та туристичні маршрути: 

- «Духовні святині Прилуччини» (Густинський Свято – Троїцький 

монастир, Ладанський Покровський монастир, Переволочнянська Спасо – 

Преображенська церква, Полонківська Свято-Михайлівська церква, 

Замістянська церква св. Іоасафа Бєлгородського); 

- «Природні джерела» (урочище «Джерела» с. Мохнівка, джерело «Надія» 

с. Валки, джерело Ікони Богоматері «Несподівана радість» с. Полонки, джерело 

ікони Ладанської Богоматері с. Подище, пам’ятки садово – паркового 

мистецтва смт. Линовиця – парк Т.Г. Шевченка та парк «Живахівщина»). В 

2012 році відкриті та освячені криниці в с. Замістя та с. Левки; 

- літературний маршрут «Історія в особах»: «Шевченко на Прилуччині», 

«Великий етнограф М.І. Костомаров», «Яків де Бальмен і творча дружба». 

Діючі заклади розміщення туристів: 

- Мотель «Самовар» - Пошкурлат М.П., с. Заїзд 

- Готель «Каїр» - Готчієв В.В., с.Заїзд 

- Готель «Борщна» - Назаренко І.С., с.Боршна  

- Готельний комплекс «Княжий»- Малоголовий О.О., с.Колісники. 

Відділом культури, туризму і релігій райдержадміністрації видано 

туристичні буклети: «Прилуччина туристична», «Відродження». Знято ряд 

відеоматеріалів та відео роликів-презентацій, виготовлено 6 банерів по 

популяризації туристично – краєзнавчих маршрутів.  

Розроблено інвестиційний проект «Реконструкція садиби Милорадовичів 

в с. Переволочна під комплексний туристичний центр з метою організації 

дозвілля і відпочинку громадян».  

Укладено 186 охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини. 

Протягом 2013-2014 р.р. на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток було 

виділено 98,2 тис. грн. За ці кошти, зокрема, проведені капітальні ремонти 
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пам’яток в селах Нетяжино, Петрівка, Удайці, відкрито пам’ятний знак 

розстріляним мирним жителям села під час фашистської окупації у с. 

Заудаївське. 

Працює 5 музейних кімнат на громадських засадах.  

Бібліотечні працівники продовжують систематичну роботу над пошуком 

нових архівних документів для книги «Літопис рідного села». Видана книга 

туристичного спрямування «Мій рідний край, моя земля прилуцька». 

У центральній районній бібліотеці запроваджено бібліографічний 

туристичний фонд, який постійно поновлюється новими цікавими матеріалами 

з краєзнавства, на сайті районної бібліотеки розміщено розділ «Туристичні 

стежки», який презентує ряд унікальних новин про туристичні перлини 

Прилуччини. При районній дитячій бібліотеці створено туристичний клуб для 

старшокласників «Витоки». 

Фахівці з туризму, екскурсоводи та краєзнавці взяли участь у низці 

семінарів-практикумів проекту ЄС «ТАСІС» на тему: «Основи територіального 

брендінгу для популяризації туристичних можливостей району з питань 

розвитку туризму в районі». Знято ряд відеофільмів-презентацій туристичних 

можливостей району. 

В серії «Прилуччина туристична» з метою популяризації туристичних 

маршрутів виготовлено банери: «Карта провідних туристичних центрів 

району», «Козацьке село Валки», «До Густині через гать», «Линовиця в часі», 

«Костомаров – видатний історик, етнограф, публіцист». 

Суб’єкти підприємницької діяльності постійно запрошуються до участі у 

семінарах, ярмарках, виставках. Всі оголошення про проведення інвестиційних 

заходів розміщуються в газеті „Прилуччина”. Цікаві інвестиційні проекти 

промислового та агропромислового сектору розміщені в світовій мережі 

Інтернет та на сайті Прилуцького райдержадміністрації.  

Відповідно до Указу Президента України „Про День підприємця” у 

серпні – вересні  щорічно   проводяться  заходи по відзначенню Дня 

підприємця: визначаються кращі суб’єкти підприємництва в галузевому розрізі 

для нагородження на обласному та районному рівнях. 

           Відповідно до затверджених критеріїв в 2013 році нарівні області було 

визначено двох переможців у номінації краще підприємство у галузі сільського 

господарства СФГ «Промінь» (Крило А.Г.) та у номінації кращий підприємець 

у сфері пасажирських перевезень (Луцай В.В.) в 2014 році - одного переможця  

у номінації краще підприємство у галузі сільського господарства – ФГ 

«Волошка» - Редька В. В. та 16 переможців у різних номінаціях на рівні району.  

В той же час, поряд з позитивними напрацюваннями в розвитку малого  і 

середнього підприємництва в районі існує ряд проблем, що потребують 

вирішення, як на загальнодержавному, обласному та районному рівні. 
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SWOT-АНАЛІЗ 

Сильні сторони 

Позитивні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на 

території району: 

1. Вдале географічне положення (поряд з м. Київ, перетин 3-ох областей). 

2. Зручне транспортне сполучення (автомобільна траса, залізниця). 

3. Історична та культурна спадщина. 

4. Наявність природних ресурсів та корисних копалин (нафта, газ). 

5. Наявність земельних ділянок для  ведення сільського господарства. 

6. Сприятливі умови для ведення сільського господарства( родючі землі, 

сприятливий клімат). 

7. Наявність сировинної бази для підприємств агропромислового сектору. 

8. Наявність вітчизняних та іноземних  інвесторів. 

9. Наявність Центру надання адміністративних послуг Прилуцької районної 

державної адміністрації. 

10. Широка мережа закладів освіти. 

11. Розвинений інформаційний простір(сайт, ТВ, газети) 

12. Розвинена транспортна інфраструктура( наявність міжнародних 

залізничних та автошляхів). 

13. Наявність незадіяних виробничих приміщень та земельних ділянок. 

14.  Наявність висококваліфікованих трудових ресурсів. 

15.  Активна позиція райдержадміністрації. 

16.  Надання соціально спрямованих дорадчих послуг сільськогосподарським 

товаровиробникам. 

17.  Діяльність районної ради підприємців з питань торгівлі (сприяння 

взаємодії органів виконавчої влади і суб’єктів господарювання). 

18.  Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань с/г діяльності 

(ГО «Прилуцька районна сільськогосподарська дорадча служба»). 

19.  Діяльність Регіонального фонду підтримки підприємництва. 

20.  Діяльність кредитної спілки “Гетьман”. 

 

Слабкі сторони 

Негативні фактори впливу на розвиток малого і середнього бізнесу на 

території району: 

1. Низька якість доріг. 

2. Складна демографічна ситуація. 

3. Відтік робочої сили та молоді в інші регіони. 

4. Робоча сила використовується без офіційного оформлення. 

5. Ерозія ґрунтів. 

6. Відсутня система збору, вивозу та переробки побутових відходів. 

7. Високі кредитні ставки та необхідність застави при отриманні кредиту. 

8. Відсутність спрощення умов надання кредиту через Регіональний фонд 

підтримки підприємництва. 

9. Неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових 

актів, що діють у сфері підприємницької діяльності; 
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10.  Відсутність єдиної системи ведення обліку кількісних показників 

розвитку; 

11.  Існування адміністративних бар’єрів. 

12.  Податкова нестабільність. 

 

Можливості 

1. Розвиток туризму ( історична та культурна спадщина). 

2. Можливість залучення державних коштів в рамках Державної стратегії 

регіонального розвитку до 2020 р.( в частинах “розвиток 

високопродуктивного агропромислового комплексу ”, “розвиток 

туризму”). 

3. Активізація маркетингової діяльності, розширення ринків збуту 

продукції, в тому числі і за кордон. 

4. Створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами                           

    господарювання.  

5. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення       

    якості їх надання; 

6. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за  

    мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

7. Стимулювання залучення інвестицій у сферу малого і середнього 

підприємництва. 

8. Впровадження механізму сприяння та стимулювання до використання у 

виробництві суб’єктами малого та середнього підприємництва новітніх 

технологій, а також технологій, які забезпечать підвищення якості 

товарів(робіт, послуг). 

9. Розвиток міжрегіональних та міжнародних  соціально-економічних та 

культурних зв’язків. 

10. Удосконалення системи безперервного навчання. 

11.  Подальше збільшення розміру номінальної та реальної заробітної плати, 

посилення її ролі та стимулюючого значення в системі ефективної 

мотивації трудової діяльності, захищеність та стабільність доходів 

населення. 

12.Зменшення обсягів тіньової зайнятості та оплати праці. 

 

Загрози  

1. Зниження чисельності населення. 

2. Відтік кваліфікованої робочої сили із району. 

3. Виснаження ґрунтів внаслідок довгого періоду вирощування 

монокультур (кукурудзи). 

4. Нестабільність, зміна законодавчої та нормативно-правової бази. 

5. Наявність тіньового сектору економіки. 

6. Низька купівельна спроможність населення. 

7. Збереження високого рівня відсоткових ставок та користування 

банківськими кредитами. 

8. Залежність виробництва від давальницької сировини. 
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9. Фінансова і цінова нестабільність. 

10. Підвищення вартості енергоносіїв. 

 

 

3. Мета Програми 

Головна мета Програми - спрямування дій райдержадміністрації, районної 

ради та місцевих рад, суб'єктів підприємництва, установ, ринкової 

інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, 

організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб'єктів 

малого і середнього бізнесу, підвищення ролі цієї сфери у економічно 

соціальному розвитку району; формування і впровадження ефективної системи 

його підтримки і захисту шляхом концентрації фінансових, матеріально-

технічних ресурсів, виробничого і наукового потенціалу. 

Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого і середнього 

підприємництва та результатах виконання попередньої програми розвитку    

підприємництва у Прилуцькому районі. 

Головне завдання програми – реалізація соціально-спрямованих заходів, 

що передбачають залучення до підприємницької діяльності незайнятого 

населення та стимулювання створення нових робочих місць. 

 

4. Пріоритетні завдання Програми та заходи 

розвитку малого і середнього підприємництва в районі 
Пріоритетні напрямки  Програми спрямовані на створення сприятливих 

умов для розвитку і підтримки малого і середнього підприємництва, а саме 

шляхом:  

- розширення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; 

- виробництво та переробка сільгосппродукції; 

- виробництво конкурентоспроможної  продукції; 

- розширення мережі платних послуг населенню, в т.ч. побутового 

обслуговування; 

- активізація інвестиційної діяльності; 

- підтримка розвитку виробничої сфери малого і середнього бізнесу шляхом 

фінансування найбільш значущих підприємницьких проектів; 

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; 

- сприяння  залученню до підприємницької діяльності соціально-незахищених 

верств населення. 

 

4.1 Нормативно – правове регулювання 

підприємницької діяльності  

Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого і середнього  

підприємництва є формування стабільної нормативно – правової бази. На  

забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку 

діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва 

ведеться постійний контроль за прийняттям, виконанням на місцевому рівні 
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законодавчих і нормативно – правових актів, спрямованих на активізацію 

підтримки підприємництва.  

З цією метою на виконання Указу Президента України від 01 червня 2005 

року № 901/2005 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики” розпорядженням голови райдержадміністрації від 25 

червня 2005 р. №191 створено робочу групу для проведення прискореного 

перегляду регуляторних актів, 10 червня 2014 року розпорядженням голови 

затверджено оновлений склад робочої групи.  

На 2013 та 2014 роки план діяльності райдержадміністрації з підготовки 

регуляторних актів не затверджувався. 26.08.2014 внесено зміни до плану 

діяльності райдержадміністрації про розроблення регуляторного акту «Про 

затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Прилуцької районної державної адміністрації та його Регламенту». В даний час 

відповідно діючого законодавства проводиться обговорення регуляторного 

акту.  Протягом звітного періоду діє 1 регуляторний акт: розпорядження голови 

райдержадміністрації від 27.09.2010 № 419 “Про затвердження цін на платні 

роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації на 

договірних засадах”. Відділом економічного розвитку райдержадміністрації 

постійно надаються консультації виконкомам місцевих рад по питаннях 

впровадження на місцях Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики в сфері господарської діяльності”.  

 У лютому 2013 – 2014 років на навчанні з сільськими, селищними 

головами, з працівниками райдержадміністрації та резервом кадрів розглянуто 

питання «Щодо методології та методики застосування Закону України «Про 

засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

роздані методичні рекомендації щодо розроблення регуляторних актів.   

Протягом 2013 року проведено 5 засідань робочої групи з питань 

прискореного перегляду діючих регуляторних актів на яких переглянуто 826 

розпоряджень голови райдержадміністрації, із яких 8 розпоряджень 

зареєстровано в управлінні юстиції.  

За 6 місяців 2014 року проведено 3 засідання робочої групи, переглянуто 

439 розпоряджень голови райдержадміністрації.  

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативно – правового 

регулювання підприємницької діяльності на 2015-2016 роки буде 

спрямовуватися на: 

1) створення сприятливого середовища для здійснення 

підприємницької діяльності; 

2) координацію дій по розробці та прийняттю регуляторних актів 

відповідно закону з метою недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів; 

3) залучення  представників підприємницьких структур до розробки та 

обговорення проектів регуляторних актів; 

4) зменшення адміністративного втручання у діяльність суб’єктів 

підприємництва; 
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5) забезпечення оприлюднення інформації  по здійсненню 

регуляторної діяльності через газету „Прилуччина” та на сайті Прилуцької 

райдержадміністрації;  

6)  удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг.    

  

   4.2 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

малого і середнього  підприємництва 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка спрямована на створення 

сприятливих умов для  малого і середнього бізнесу на ринку кредитних 

ресурсів і дозволяє розкрити внутрішній потенціал суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, забезпечити їх поступовий розвиток та підвищення 

конкурентоспроможності. 

З цією метою передбачається: 

1. Залучення коштів районного бюджету на підтримку розвитку 

підприємницьких структур району та співпраця із Чернігівським фондом 

підтримки підприємництва. 

2.   Створення умов для спрощеного доступу  підприємців до інформації 

про фінансово - кредитні установи міста. 

3.   Розширення діяльності кредитної спілки „Гетьман”.  

4. Надання допомоги сільському населенню та фермерам в оформленні 

документів для отримання фінансової допомоги.  

5. Надання фінансової підтримки незайнятому населенню у 

започаткуванні власної справи. 

6. Надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності району у 

розробці, супроводжуванні і впровадженні інвестиційних проектів. 

7. Розширення діяльності громадської організації «Прилуцька районна 

сільськогосподарська дорадча служба». 

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого і середнього 

підприємництва надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття шляхом:  

- одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності;   

- надання одноразової допомоги по безробіттю при проходженні 

перепідготовки безробітних. 

Впровадження фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки 

дозволить: 

- активізувати кредитний рух; 

- підвищити ефективність діяльності суб’єктів малого і середнього 

бізнесу та збільшити надходження до місцевого бюджету; 

- створити нові робочі місця; 

- реалізувати інвестиційні  проекти суб’єктів малого і середнього 

бізнесу. 

На 2015 та 2016 роки в районному бюджеті кошти на фінансування  бізнес 

– планів на підтримку підприємництва не передбачено. Протягом даного 

періоду в бюджетний кошторис можуть вноситись зміни.  
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4.3 Інформаційне забезпечення  малого і середнього бізнесу та 

розширення його інфраструктури 

Важливим  фактором вибору потенційно можливих видів 

підприємницької діяльності є інформація про структуру попиту і потреб в 

кожному населеному пункті  на товари та послуги. 

Тому, нагальною необхідністю для розвитку  малого і середнього  бізнесу 

в районі є функціонування системи інформаційного забезпечення та 

інфраструктури, що  підтримала б його діяльність. 

Для активізації підприємницької діяльності необхідне постійне надання 

СПД інформації щодо змін в законодавчій базі, яка регулює підприємницьку 

діяльність, зокрема з питань оренди, оподаткування, приватизації та ін. 

З цією метою передбачається: 

1. Інформування суб’єктів підприємництва та надання практичної 

допомоги з питань державної реєстрації, ліцензування, оподаткування, ведення 

обліку та звітності. 

2. Проведення телефонних сеансів зв’язку „гаряча лінія” для підприємців. 

3. Проведення „Днів юридичної допомоги підприємцям”. 

4. Інформування суб’єктів підприємництва про вільні приміщення, що 

надаються в оренду, про вільні земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, на яких можна розмістити об’єкти підприємницької діяльності. 

5. Надання інформації суб’єктам підприємницької діяльності щодо  

проведення виставково - ярмаркових заходів. 

6. Проведення  семінарів, нарад, зустрічей з проблем розвитку малого  і 

середнього підприємництва. 

7. Активно залучати підприємців до роботи координаційних рад з питань 

розвитку підприємництва.  

Протягом 2015-2016 р. буде продовжено тісну співпрацю органів 

виконавчої влади та підприємців району.    

Таким чином, для подальшого розвитку підприємництва необхідно 

забезпечити його інформаційну підтримку, розповсюдження інформації про 

діяльність СГД, створення розвинутої інфраструктури малого і середнього 

бізнесу.   

 

4.4 Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва 

Важливе місце у заходах Програми відводиться заходам по проведенню   

кадрової підтримки малого і середнього  підприємництва.  

  Станом на 1 липня 2014 року працівниками міськрайонного центру 

зайнятості проведено 24 семінари з основ підприємницької діяльності та з 

орієнтації населення на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 62 

жителів району, з них – 19 молодих людей у віці до 35 років. На них безробітні 

ознайомилися з послугами центру зайнятості щодо започаткування власної 

справи, отримують інформацію з питань само зайнятості та вибору виду 

діяльності для організації підприємницької діяльності. 

  Тим, хто вирішив себе випробувати у бізнесі з метою набуття 

теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності малого 
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підприємництва, менеджменту та практичних вмінь  щодо бізнес-планування 

пропонується навчання на курсах цільового призначення з навчальної програми 

«Основи малого підприємництва». З цією метою налагоджено співпрацю з 

Сумським центром професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

За звітний період такі курси пройшли 5 жителів  району, один із них відкрив 

власну справу по вирощуванню та реалізації кролів, одержавши одноразову 

виплату по безробіттю для реалізації свого бізнес-плану.  

Суб’єктів підприємницької діяльності постійно запрошують до участі у 

семінарах, ярмарках, виставках. Всі оголошення про проведення інвестиційних 

заходів розміщуються в газеті „Прилуччина”.  

Основні зусилля на вирішення завдань кадрової політики будуть 

зосереджені на: 

- проведення  підготовки  та перепідготовки незайнятого населення, 

підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва для 

роботи в сучасних ринкових умовах; 

-  реалізація освітньої програми „ Основи малого підприємництва ”(було 

підприємець –початківець); 

- поглиблення  профорієнтаційної роботи серед безробітних, шляхом 

використання профвідбору, надання вичерпної інформації про особливості 

майбутньої професії; 

 

- підвищення ефективності роботи служби зайнятості з роботодавцями та 

безробітними громадянами. 

Кадрова підтримка малого і середнього бізнесу також здійснюватиметься 

через впровадження  підготовки робітничих професій, що передбачають само 

зайнятість: «перукар», «швачка», «водій» та проведення занять  по вивченню 

предмета "Основи підприємницької діяльності" Прилуцьким професійним 

ліцеєм.  

Проведення  професійно - орієнтаційної роботи по спрямуванню 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів на свідомий вибір професій, 

що мають широке застосування у сфері підприємництва. 

Кадрова підтримка дозволить: 

 збалансувати пропозиції робочої сили з потребою; 

 підвищити ефективність  використання робочої сили;  

 створити сприятливі умови для розвитку само зайнятості населення 

та підприємницької діяльності. 

5. Підприємництво серед молоді, жінок та інвалідів 

На сьогоднішній день залишається актуальною проблемою 

працевлаштування мало захищених верств населення  (молодь, жінки та 

інваліди).  

Чисельність жінок, що перебувають на обліку в центрі зайнятості 

становить 43 відсотки. Особливої уваги потребують жінки, що повертаються до 

роботи після  декретних відпусток, оскільки за цей період їх кваліфікаційний 

рівень значно знижується. 
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Міськрайонним центром зайнятості  проводиться профорієнтаційна та  

інформаційна робота  з  метою  перекваліфікації  та перенавчання для 

збільшення їх конкурентоспроможності на ринку праці. В центрі працює 

спеціаліст, який шляхом тестування та тренінгів, надає кваліфіковану допомогу 

безробітним у визначенні професійної спрямованості.  

Одним із напрямків підвищення рівня зайнятості молоді є навчання їх 

підприємницькій діяльності та надання можливості започаткувати власну 

справу. 

Особлива увага звертається на осіб, що потребують соціального захисту  і 

не можуть на рівні конкурувати на ринку праці.  Існує банк вакансій для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, який постійно оновлюється.  

В цьому напрямку передбачено: 

- надання інформаційної  та консультативної допомоги молоді, жінкам та 

інвалідам при започаткуванні власної справи; 

- проведення тренінгів, круглих столів, семінарів „Як розпочати власний 

бізнес”, «Від бізнес – ідеї – до власної справи», «Щодо організації зеленого 

туризму» для мало захищених верств населення;  

- проведення „круглих столів”, семінарів „Особливості зайнятості молоді 

”, «Молодь на ринку праці».  

Таким чином, впровадження даних заходів призведе до формування 

позитивної  громадської думки щодо жінки у бізнесі, забезпечення 

початкуючих підприємців необхідною інформацією для ведення власної 

справи, поліпшення умов підприємницької діяльності, зменшення безробіття 

серед молоді. 

 

6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів 

Програми 

 

Кількісні показники: 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2013р. 

факт 

2014 р. 

очікув. 

2015 р. 

прогноз 

2016р. 

прогноз 

Кіл-сть малих і середніх 

підприємств (всього) 
одиниць 123 125 129 131 

Кіл-сть МСП у розрахунку 

на 10 тис. осіб 
одиниць 33 33 34 35 

Частка найманих 

працівників:  

- малих підприємств у 

загальній кількості 

найманих працівників 

- середніх підприємств у 

загальній кількості 

найманих працівників 

 

 

% 

 

% 

 

 

16,5 

 

83,5 

 

 

17,6 

 

83,5 

  

 

 

18,1 

 

84,0 

18,7 

 

84,3 

Частка обсягу реалізованої 

продукції:  

 

% 

 

 

 

 

 

 

82,8 
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- середніх підприємств у 

загальному обсязі 

реалізованої продукції 

- малих підприємств у 

загальному обсязі 

реалізованої продукції 

 

% 

80,1 

 

 

19,9 

81,4 

 

 

20,5 

  

82,2 

 

 

20,9 

 

21,4 

 

 

Якісні показники: 

 

 надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього 

підприємництва за рахунок коштів районного бюджету та Регіонального 

фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області, коштів 

кредитної спілки;  

 розширення інфраструктури малого та середнього  бізнесу;  

 спрощення процедури реєстрації СПД та видачі їм документів 

дозвільного характеру; 

 забезпечення створення конкурентного середовища; 

 підготовка та перепідготовка, надання профорієнтаційних послуг 

безробітним із числа незайнятого населення з метою залучення їх до 

підприємницької діяльності; 

 надання одноразової допомоги по безробіттю для організації 

підприємницької діяльності населення із числа безробітних. 
 

7. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансове забезпечення програми 2015р.(тис. грн.) 2016р.(тис. грн.) 

1. Кошти районного бюджету - - 

2. Кошти на утримання РДА 
- 

 

- 

 

3. В межах кошторису виконавців 19,0 25,5 

4. Кошти Фонду     

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок   

безробіття  

2,0 2,6 

5. Залучені кошти кредитної спілки 

„Гетьман” 

2100,0 2300,0 

Всього по заходах      2121,0      2328,1 

  

Обсяги фінансування на кожний бюджетний рік визначати в межах 

можливостей доходної частини відповідного бюджету. 
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8. Організація управління та контролю за виконанням Програми 

Організація виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва та контроль за ходом її виконання покладено на відділ 

економічного розвитку Прилуцької райдержадміністрації, який визначає 

першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків 

Програми та наявності фінансових та інших ресурсів. 

Важливу роль у системі оцінювання ефективності Програми 

відіграватимуть Координаційна рада  з питань розвитку підприємництва 

райдержадміністрації спільно з районною радою підприємців з питань торгівлі.  

Наслідком реалізації Програми стануть отримані результати, які покажуть 

досягнення загальних цілей Програми. 



 

Додаток 1 

 

                                                                             Основні заходи 

по реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки 

по Прилуцькому району  
 

№ 

з/п 
Пріоритетні завдання Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Виконавці  

Джерела 

фінансування 

Вартість (тис. грн.) 

2015 2016 

І. Нормативно – правове регулювання 

1.1 

Реалізація державної 

регуляторної політики у 

сфері підприємництва 

Забезпечення контролю за виконанням 

на районному  рівні законодавчих і 

нормативно-правових актів, спрямо-

ваних на активізацію розвитку під-

приємництва та за термінами їх впрова-

дження. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

відділ 

юридичної та 

кадрової 

роботи 

апарату     

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

1.2 Забезпечення розробки та 

затвердження плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів  

Щорічно ІV 

квартал 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

відділ 

юридичної та 

кадрової 

роботи 

апарату    

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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1.3 Проведення аналізу регуляторного 

впливу і моніторингу результативності 

дії регуляторних актів та їх перегляд. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

відділ 

юридичної та 

кадрової 

роботи 

апарату   

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

1.4 

 

 

 

Систематичне оприлюднення 

інформації про здійснення 

регуляторної діяльності через газету 

„Прилуччина” та сайті Прилуцької 

райдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

відділ 

юридичної та 

кадрової 

роботи 

апарату   

райдержадмі

ністрації 

Кошти на 

утримання 

райдержад-

міністрації 

- - 

1.5 Залучення представників 

підприємницьких структур і 

громадських організацій до розробки та 

обговорення проектів нормативних 

актів з питань підприємництва. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку, 

відділ 

юридичної та 

кадрової 

роботи 

апарату 

райдержадмі

ністрації, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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1.6 Проведення семінарів з суб’єктами  

підприємницької діяльності  по роз'-

ясненню законодавчих актів, які регу-

люють підприємницьку діяльність  та 

нових регуляторних актах. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

1.7 

Забезпечення дотримання 

правових та організаційних 

засад функціонування 

дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності, 

координація реєстраційно-

дозвільних процедур 

Матеріально-технічне забезпечення 

діяльності Центру надання 

адміністративних послуг в тому числі 

ведення адміністратором реєстру 

документів дозвільного характеру. 

 

  

 

 

Протягом 

терміну дії 

Програми  

 

 

 

 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

фінансово – 

господарськи

й відділ 

райдержадмі

ністрації 

Кошти на 

утримання 

райдержадміні

страції 

- - 

ІІ. Фінансово – кредитна підтримка 
2.1 

Спрощення доступу 

суб’єктів господарювання 

у сфері малого і середнього 

підприємництва до 

фінансово - кредитних 

ресурсів району 

Спрямування  коштів районного 

бюджету на  підтримку розвитку 

підприємницьких структур району  

через співпрацю із Чернігівським 

фондом підтримки розвитку 

підприємництва. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Фінансове 

управління, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

Кошти  

районного 

бюджету 

- - 

2.2 Розширення діяльності  кредитної 

спілки „Гетьман”. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Кредитна 

спілка 

„Гетьман”, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

Залучені 

кошти 

2100,0 2300,0 



 31 

2.3 

Активізація розвитку 

сприятливого середовища 

для здійснення 

підприємницької 

діяльності 

Перегляд та винесення на розгляд сесій  

сільських, селищних рад розмірів 

ставок єдиного податку та торгового 

патенту. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

2.4 Сприяння в наданні суб’єктам 

підприємницької діяльності в оренду  

незадіяних земельних ділянок, 

приміщень майна та ін.. 

 

 

  

 

 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

2.5 
Зниження соціальної 

напруженості, створення 

нових робочих місць, 

залучення до 

підприємницької 

діяльності жителів 

сільської місцевості, 

збільшення надходжень до 

бюджету 

Створення при сільських (селищних) 

радах мережі самостійних 

госпрозрахункових комунальних 

підприємств і дільниць щодо 

експлуатації об'єктів соціальної сфери,  

для надання послуг сільському 

населенню (побутових, комунальних, 

заготівельних, ветеринарних та інших). 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

2.6 Підвищення 

конкурентоспроможності  

продукції малих і середніх 

підприємств, просування 

Надання допомоги суб’єктам 

підприємницької діяльності району  у 

розробці, супроводжуванні і 

впровадженні інвестиційних проектів. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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товаровиробників та 

суб’єктів господарювання 

на ринки збуту товарів 

ністрації 

2.7 Підвищення рівня 

обізнаності суб’єктів 

господарювання 

Оновлення бази даних щодо 

можливостей отримання кредитів 

суб'єктами малого бізнесу. 

 

 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

 

 

 

 

 

 

Відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

ІІІ. Інформаційне забезпечення та розширення інфраструктури підтримки підприємництва 
3.1 

Підвищення рівня  

розвитку системного 

інформаційного 

забезпечення малого і 

середнього 

підприємництва в районі, 

надання 

широкого спектру 

інформаційних, 

консультаційних, правових 

послуг СПД на безоплатній 

основі 

Забезпечення інформування суб’єктів 

підприємництва та надання практичної 

допомоги з питань державної 

реєстрації, ліцензування, 

оподаткування, ведення обліку та 

звітності. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Державний 

реєстратор, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

3.2 Проведення телефонних сеансів зв’язку 

„гаряча лінія” для підприємців. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Прилуцька 

ОДПІ, відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

3.3 Проведення "Днів юридичної допомоги 

підприємцям”. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Прилуцька 

ОДПІ, відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

2,5 3,0 
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3.4 

3.5 

3.6 

Підвищення обізнаності 

суб’єктів підприємницької 

діяльності у сфері ведення 

господарської діяльності, 

правової основи 

підприємництва,  

маркетингових досліджень, 

фінансів, бізнес-

планування тощо. 

Розширення діяльності  громадської 

організації «Прилуцька районна 

сільськогосподарська дорадча служба». 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Громадська 

організація 

«Прилуцька 

районна 

сільськогосп

одарська 

дорадча 

служба», 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

10,0 15,0 

Забезпечення інформування суб'єктів 

підприємництва про наявність об'єктів 

оренди та приватизації, терміни та 

умови передачі їх в оренду та 

приватизації. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

Забезпечення висвітлення досвіду 

діяльності успішних підприємств та 

представлення інвестиційних проектів  

в засобах масової інформації та на 

сайті райдержадміністрації. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

редакція 

газети 

„Прилуччина

” 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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3.7 Залучення суб’єктів малого та 

середнього бізнесу до участі в тендерах 

на закупівлю товарів, робіт і послуг для 

бюджетних установ району. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Виконкоми 

сільських, 

селищних 

рад, 

розпорядник

и бюджетних 

коштів, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

3.8 Активізація участі 

підприємців району в 

рекламних акціях 

Надання інформації суб'єктам під-

приємницької діяльності щодо умов 

участі та часу проведення 

всеукраїнських та міжнародних 

виставок та ярмарків. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку, 

управління 

агропромисл

ового 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

3.9 Налагодження 

партнерських відносин між 

владними структурами та 

представниками бізнесових 

кіл. 

Проведення семінарів, нарад, круглих 

столів, зустрічей з керівництвом 

органів місцевої виконавчої влади і 

місцевого самоврядування з проблем 

розвитку малого і середнього під-

приємництва 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

Міськрайон- 

ний центр 

зайнятості, 

Прилуцька 

ОДПІ, 

виконкоми 

сільських, 

селищних 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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рад 

3.10 Формування бізнес-

культури у 

підприємницькому 

середовищі району 

Проведення Місячника підтримки 

підприємництва до Дня підприємця 

(підведення підсумків, нагородження 

кращих підприємців Грамотами 

райдержадміністрації.). 

Щорічно Ш 

квартал 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

1,5 2,0 

3.11 

Створення на районному 

рівні дієвих елементів 

інфраструктури підтримки 

розвитку підприємництва. 

Підвищення інформаційної 

обізнаності підприємців. 

Сприяти створенню об’єднань 

підприємців. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдерж- 

адміністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

3.12 Продовжувати роботу по наданню  

консультацій  для підприємців 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

державний 

реєстратор, 

Прилуцька 

ОДПІ 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

ІV. Кадрова підтримка 
4.1 Забезпечення ефективності 

роботи суб’єктів 

підприємницької 

діяльності. Збільшення 

кількості робочих місць 

Створення та систематичне оновлення 

бази даних безробітних громадян, які 

перебувають на обліку в центрах 

зайнятості, бажаючих займатися 

підприємницькою діяльністю 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Міськрайон- 

ний центр 

зайнятості, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

Кошти 

Фонду 

загальнообов’я

зкового 

державного 

соціально- 

го страхуван- 

ня на випадок 

безробіття 

0,5 0,6 
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4.2 Надання методологічної 

безкоштовної допомоги 

для отримання знань 

необхідних для ведення 

підприємницької 

діяльності на початковому 

етапі 

Організація проведення у районі 

ярмарок вакансій. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Міськрайон- 

ний центр 

зайнятості, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації 

Кошти 

Фонду 

загальнообов’я

зкового 

державного 

соціально 

го страхуван- 

ня на випадок 

безробіття 

1,5 2,0 

4.3  

Сприяння   розвитку 

кадрового потенціалу 

малого і середнього 

підприємництва. 

 

Реалізація освітньої програми основи 

малого підприємництва. Впровадження 

підготовки робітничих професій що 

передбачає самозайнятість: перукар, 

швачка, водій, та проведення занять по 

вивченню предметів основи 

підприємницької  діяльності 

Прилуцьким професійним  ліцеєм 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Прилуцький 

професійний 

ліцей, ЗОШ 

району 

В межах 

кошторису 

виконавців 

5,0 5,5 

4.4 Протягом 

терміну дії 

Програми 

Прилуцький 

професійний 

ліцей, ЗОШ 

району,  

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

4.5 Підвищення інформаційної 

обізнаності та ділової 

активності молоді. 

Проведення  професійно-орієнтаційної 

роботи по спрямуванню випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

на свідомий вибір професій, що мають 

широке застосування у сфері 

підприємництва та малого і середнього 

бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ освіти 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 
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V. Підприємництво серед молоді, жінок та інвалідів 

5.1  Надання інформаційної допомоги та 

допомоги у оформленні засновницьких 

документів жінкам-підприємцям. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

державний 

реєстратор  

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

5.2 Проведення тренінгів, семінарів - 

навчань в районі з питань залучення 

жінок до підприємницької діяльності 

"Як розпочати власний  бізнес". 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Державний 

реєстратор, 

відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадмі

ністрації, 

міськрайонн

ий центр 

зайнятості, 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

5.3  Проведення опитування, соціологічних 

досліджень серед жінок – підприємців 

для виявлення основних перешкод 

розвитку їх діяльності. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

відділ 

економічного 

розвитку та 

відділ 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю 

райдержадмі

ністрації 

Кошти 

районного 

бюджету 

- - 
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5.4 Залучення 

підприємницької 

діяльності інвалідів 

загальних захворювань 

Проведення навчальних семінарів „Як 

започаткувати власну справу і 

отримати фінансування” для інвалідів 

загальних захворювань. Формування 

фахових консультацій з питань ведення 

підприємницької діяльності на 

безоплатній основі для інвалідів 

загальних захворювань. 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Державний 

реєстратор, 

відділ 

економічного 

розвитку, 

управління  

соціального 

захисту 

населення 

райдержадмі

ністрації 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

5.5 Сприяння активізації 

молодіжного бізнесу 

Проведення "круглих столів", семінарів   

"Молодь і підприємництво" 

Протягом 

терміну дії 

Програми 

Районний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

спеціаліст  у 

справах сім’ї 

молоді та 

спорту, відділ 

економічного 

розвитку 

райдержадміні

страції, 

міськрайонни

й центр 

зайнятості 

В межах 

кошторису 

виконавців 

- - 

 


