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Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження «Програми розвитку 
малого підприємництва в м. Бровари 

на 2011-2012роки" 

Розглянувши проект Програми розвитку малого підприємництва в 
м. Бровари на 2011 -2012 роки, схвалену виконавчим комітетом Броварської 

міської ради , рішенням від 09.11.2010 р. № 604 , відповідно до статті'9 
Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в м .Бровари на 
2011 -2012 роки , далі -Програма , що додається. 
2. Управлінню економіки забезпечити роботу по неухильному виконанню 
заходів Програми. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

Програми розвитку малого підприємництва м. Бровари на 

" 2 0 1 1 - 2 0 1 2 роки. 

1. Загальна характеристика міста 

• площа території ( тис. кв км.) 0,034 

» кількість населення (тис.чол.) 94,839 

• відсоток безробітних до всього 

працездатного населення (%) 0,9 

• перелік територій, які відносяться до : 

- - зон інвестиційної привабливості 

- територій пріоритетного розвитку 

2. Дата затвердження Програми 
розвитку малого підприємництва в 

м. Бровари на 2011-2012 роки 

Рішення міської ради 

від « » 200 

№ 

3. Головний замовник Програми 
Головний розробник Програми 

Броварська міська рада. 

1 Управління економіки Бро-
варської міської ради. 

Співрозробники 
2 Відділи та служби виконко-
му, координаційна рада з пи-
тань розвитку підприємницт-
ва. 



4. Мета і перелік пріоритетних завдань 

Програми 

» 

Метою Програми є : спряму-
вання дій органів місцевого 
самоврядування, суб' єктів 
малого підприємництва, уста-
нов ринкової інфраструктури 
підтримки підприємництва 
для створення сприятливого 
підприємницького середови-
ща в місті, поліпшення еко-
номічних показників госпо-
дарської діяльності суб'єктів 
малого підприємництва, за-
безпечення зайнятості насе-
лення, в т.ч. соціально-
вразливих його верств; впро-
вадження ефективної системи 
обслуговування, підтримки та 
захисту. 

5. Очікувані кінцеві результати від реалі-
зації Програми в динаміці змін цільо-
вих показників: 

Дані станом 
на початок дії 
Програми 
(прогноз) 

Очікувані 
Показники 

1.Кількість діючих малих підприємств 
/кількість МП на 10 тис. чол.. населен-
ня (одиниць) 1214/128 1300/132 

2. Середньорічна кількість зайнятих 
працівників на малих підприємствах 

7959 8400 

3.Кількість фізичних осіб-підприємців. 
зареєстрованих 
діючих 

10000 
5200 

15000 
5500 

4.Кількість фермерських господарств 
(одиниць) 
кількість фермерських угідь(га) 

3 4 

5. Надходження до всіх рівнів бюдже-
тів (тис. грн.) від суб'єктів малого під-
приємництва 

120000 134000 



1 6 Кількість об'єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва 
(одиниць) 
- бізнес-центри 
- бізнес-інкубатори 
- технопарки 
- лізингові центри 
- фінансово-кредитні установи -

кредитні спілки 
- фонди підтримки підприємництва 

І 
2 

1 
1 

1 

4 

3 
1 

- інвестиційні,інноваційні установи 
- біржі 
- інформаційно-консультаційні устано-
ви 
- страхові компанії 
- аудиторські фірми 

5 
13 

~ 3 

6 
.13 

5 

7.Кількість створених нових робочих 
місць (одиниць) 

500 650 

6. Терміни , етапи реалі-
зації Програми та ви-
конавці * 

Терміни виконання та виконавці Програми 
указані в заходах щодо її реалізації 

7. Вартість програми -
обсяг коштів необхід-
них на фінансування 
заходів передбачених в 
міському бюджеті 

201 Ірік - 39тис.грн. 

2012 рік- 142 тис.грн. 

8." Основні джерела фі-
нансування 

Фінансове забезпечення Програми здійсню-
ється за рахунок коштів міського бюджету, 
вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів 
центру зайнятості та інших джерел фінансу-
вання. 



9. Система організації 
контролю за виконан-
ням Програми 

Програма розвитку малого підприємництва на 
2011-2012 роки погоджується в установлено-
му порядку головним управлінням економіки 
облдержадміністрації та представництвом 
Державного комітету України з питань регу-
ляторної політики та підприємництва, затвер-
джується рішенням сесії міської ради. Конт-
роль за виконанням Програми розвитку мало-
го підприємництва в місті здійснює постійна 
депутатська комісія з питань соціально-
економічного та культурного розвитку 
,бюджету ,фінансів та цін. Функції підготовки 
програми безпосередньо виконує управління 
економіки Броварської міської ради та коор-
динаційна рада з питань розвитку підприєм-
ництва . Управління економіки забезпечує ре-
алізацію даної програми в повному обсязі і 
надають відповідну інформацію головному 
управлінню економіки облдержадміністрації 
до 15 числа місяця, наступного за звітним пе-
ріодом У процесі роботи до Програми мо-
жуть вноситись зміни та доповнення з метою 
уточнення окремих їх позицій, виходячи з 
вимог часу і зміни економічної ситуації як в 
країні іак і в місті 



Характеристика Програми 

Програма розвитку малого підприємництва на 2011 -2012 роки затверджу-
ється рішенням міської ради , погоджується в установленому порядку з головним 
управлінням економіки облдержадміністрації та з Представництвом Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Київській 
області. 

У процесі роботи до Програми розвитку малого підприємництва на 2011-
2012 роки можуть вноситись зміни та доповнення з метою уточнення окремих їх 
позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та соціальної ситуації як в 
країні так і в місті. 

Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в місті 
здійснює постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного та куль-
турного розвитку, бюджету, фінансів та цін. Функції підготовки програма безпо-
середньо виконує управління економіки Броварської міської ради та координа-
ційна рада з питань розвитку підприємництва та забезпечують її реалізацію у по-
вному обсязі та надають відповідну інформацію головному управлінню економі-
ки облдержадміністрації щоквартально до ] 5 числа місяця, наступного за звітним 
періодом. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів центру зайнятості та ін-
ших джерел фінансування. 



Стан і аналіз малого підприємництва в міст і . 
Головна мета Програми 

і 
Розвиток підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин є од-

ним зі шляхів виведення економіки з кризи, докорінного покращання і стабілі-
зації соціально-економічних умов життя населення. Тільки економічно вільний 
та юридично захищений товаровиробник, власник, який прагне продуктивної 
праці, зацікавлений у стабільності суспільства, у соціальній та національній зла-
годі. Підприємництво формує ринкове середовище і є одним з важелів перебу-
дови економічної інфраструктури міста, досягнення вищого рівня виробництва. 
Створення сприятливого підприємницького клімату у місті повинно стати запо-
рукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці під-
приємств з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, бу-
ти спрямованим на формування привабливого інвестиційно-інноваційного сере-
довища, вдосконалення маркетингової стратегії міста, інформаційно-
консалтингової, навчально-тренінгової підтримки малого підприємництва, реа-
лізації ефективної регуляторної політики на місцевому рівні. Саме такі завдання 
стосовно функціонування малого підприємництва та необхідності забезпечення 
його потужного розвитку ставляться у Законах України "Про державну підтрим-
ку малого підприємництва", "Про Національну програму сприяння розвитку ма-
лого підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності". 

Мале підприємництво у правовому суспільстві, виконує низку об'єктивних 
соціальних функцій, спрямованих на підвищення його матеріального та духо-
вного потенціалу, створення передумов для практичної реалізації здібностей і 
творчого потенціалу кожного громадянина, створення нових робочих місць, 
зростання доходів населення, збереження і розвитку національного менталітету. 

Цей сектор здатний швидко наситити ринок товарами і послугами, 
послабити мононолизм, суттєво прискорити впровадження у виробництво 
науково-технічних розробок і нових технологій. Перевагами малого бізнесу є 
мобільність і легка адаптація до кон'юнктури ринку, орієнтація на споживача. 

Відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підпри- . 
ємництва" суб'єктами малого підприємництва є: 
- фізичні особи - підприємці, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти 
підприємницької діяльності; 
- юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організацій 
но-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб. 

8 



Загальна чисельність малих підприємств у м. Бровари впродовж 2007-2009 
років зросла з 2405 до 2740. За результатами 2010 року цей показник очікується 
на рівні 2900 в 2011 році - 3050 суб'єктів малого підприємництва. 

Д и н а м і к а з р о с т а н н я к ількост і з а р е є с т р о в а н и х 
суб 'єкт ів п і д п р и є м н и ц ь к о ї д і я л ь н о с т і 2 0 0 6 - 2 0 0 9 р.р 

2005 2006 2007 2008 2009 

D кількість фізичних осіб 0 кількість малих підприємств 

Починаючи з 2006 року спостерігалось поступове збільшення обсягів реалізова-
ної продукції на малих підприємствах з 315 млн. грн.. до 2043 у 2008 році, але 
світова криза, яка розпочалась у 2008 році спричинила зниження цього показ-
ника у 2009 році 



Показник обсягів реалізованої продукції (робіт,послуг) малими 
підприємствами ( млн.грн.) 

2006 2007 2008 2009 

Середньооблікова чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах 
впродовж 2006-2009 років збільшилась на 381чол і на 01.01.2010 р. склала 7958 
чол.. Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств поступо-
во зростає : за 2006 рік - 668,66 грн., за 2007 рік склала 869,38 грн. за 2008 рік. -
1066,79 грн. за 2009 рік - 1094,67 грн. Незважаючи на зростання , такий рівень 
оплати праці ще досі є незадовільним та меншим за середній рівень по місту 
(середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2009 рік по м.Бровари 
становила 1747 грн.) 



Показник середньорічної кількості зайнятих працівників малих підпри-
ємств 

2006 2007 2008 2009 

Найбільшу питому вагу у структурі кількості підприємств, за видами економіч-
ної діяльності, як і раніше займає торгівельна діяльність. 

0 21% 



Порівняно з 2009 роком збільшується кількість діючих фізичних осіб -
підприємців, але зменшився показник найманих працівників у них . 

Таблиця показників кількості діючих 
фізичних осіб-підприємців та найманих працівників у них 

Роки Середньорічна кількість Кількість найманих пра-
діючих фізичних осіб- цівників у фізичних осіб-
підприємців підприємців 

2006 . 4100 1980 
2007 4616 1960 
2008 5150 2040 
2009 4729 2994 

9 місяців 2010 року 5126 1722 

Л к свідчать результати моніторингу у м. Бровари чітко відслідковується 
позитивна динаміка у розвитку малого підприємництва. Сталий ефект економі-
чного росту у цьому секторі є також і результатом впровадження стратегії та ре-
алізації механізмів міської ради і виконавчого комітету, спрямованих на фор-
мування сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату. Зокрема, з 
метою створення необхідних передумов щодо реєстрації суб'єктів підприємни-
цької діяльності державними реєстраторами збільшено кількість годин прийому 
громадян, які звертаються з питань реєстрації власного бізнесу , що дозволило 
значно скоротити тривалість виконання реєстраційних процедур. 

В дозвільно-реєстраційний центр суб'єкти підприємницької діяльності звер-
таються за консультаціями та за отриманням того чи іншого дозволу . Крім того* -
в приміщенні Дозвільного центру знаходиться 4 інформаційні стенди оформлені . 
відповідно матеріалів наданих дозвільними органами міста. Суб'єкти підприєм-
ницької діяльності можуть дізнатися про нормативно-правову базу відповідно'-
до якої надається кожний дозвіл чи погодження, перелік документів, які необ-
хідно надати суб'єкту господарювання для отримання документу дозвільного 
характеру, термін видачі та дії дозволу. В середньому за місяць в дозвільний ~ • 
центр звертається 45 суб'єктів господарювання щодо отримання дозвільно-.--' 
погоджувальних документів, із'них 7 до адміністратора та 38 до представників 
дозвільних органів , які здійснюють прийом в одному приміщенні ..За місяць, в 
середньому, через дозвільний центр видається 12 дозвільно-погоджувальних 
документів, із них через адміністратора 8. 

Інформація про роботу дозвільного центру заслуховується на розширених 
оперативних нарадах та проводяться наради з представниками місцевих дозві-
льних органів про недопущення порушень в роботі дозвільного центру 
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В приміщенні дозвільно-реєстраційного центру започатковано проведення на-
вчань для підприємців-початківців, які проводять Броварська об'єднана держа-
вна податкова інспекція та фонди обов'язкового державного страхування. 

| 3 метою виконання вимог Закону України "Про засади державної регулято-
рної політики у сфері господарської діяльності» свої зауваження щодо кожного 
проекту регуляторного акту суб'єкти господарювання можуть надати розроб-
нику для врахування при його прийнятті 

Всі діючі регуляторні акти згідно з графіком проходять базові, повторні та 
періодичні відстеження результативності, які оприлюднюються в засобах масо-
вої інформації. Свої зауваження щодо кожного проекту регуляторного акту 
суб'єкти господарювання можуть надати розробнику. 

На сайті Броварської міської ради діє веб-сторінка «На допомогу інвесто-
рам», де розміщується і постійно оновлюється інформація щодо проведення 
Всеукраїнських та міжнародних заходів з питань зовнішньоекономічної та інве-
стиційної діяльності. З метою пошуку потенційних партнерів та покращення ін-
новаційно-інвестиційного клімату підприємствам міста пропонувалось взяти 
участь у наступних заходах: міжнародна будівельна виставка «ВІГОМА 2010» 
м.Познань, Польща, 19-22.01.2010 ; міжнародна виставка інвестицій, нерухо-
мості, фінансів «игЬІБ ТпуеБІ 2010»; та міжнародна виставка водного господарс-
тва та екології «\УАТЕМУІ 2010», м.Брно, Чехія, 25-27.05 10 українсько-

• польській економічний форум, м Варшава, Польща, 26-28.05.10 9-а Міжнародна 
виставка міжрегіональної і зовнішньоекономічної співпраці «Східна брама 
України», м. Луганськ, 2-4 06 10; українсько-канадський бізнес-форум, 
м.Едмонтон, провінція Альберта, Канада, 10-14.06.10 та інші. 

У 2010 році броварські підприємства брали участь у проведенні міжнародних 
заходів, а саме • міжнародна виставка «Туркменагро», м. Ашхабад, Туркменис-
тан, виставка сільського господарстка, Узбекистан; «Інтеррфд», м. Аста-

. на,Казахстан; «Агріхорт», м.Баку, Азербайджан ( учасник -ТОВ «Бровафарма»), 
міжнародна виставка «Акватерм-2010», м.Київ ( учасник - СП «Бротеп-Еко») 

На сайті Броварської міської ради розміщені інвестиційний паспорт міста, 
буклети з інвестиційними пропозиціями міських підприємств українською та ан-
глійською мовами. 

З нагоди святкування Дня міста кожного року проводиться виставка -
ярмарок товаровиробників. В 2009 та 2010 роках до участі були запрошені під-
приємства інших міст та районів. Всього близько 90 суб'єктів господарювання, 
та 11 фермерських та сільськогосподарських підприємств приймали участь у ви-
ставці-ярмарку .Кожного року за участь та краще оформлення виставкового міс-
ця 3-4 учасників нагороджують дипломом та цінним подарунком 

Кожного року з нагоди святкування Дня підприємця найкращих суб'єктів го-
сподарювання відзначають грамотами та цінними подарунками. 13 



На даний час у сфері інфраструктури послуг у м Бровари функціонують: 27 фі-
лій та відділень банків, 1 кредитна спілка, 5-інформаційно-консультаційних 
установ, 13 страхових компаній, 3 аудиторські та 2 лізингові фірми. 
Активну участь у наданні допомоги громадянам, які проявляють бажання займа-
тися підприємництвом, беруть міськрайонний базовий центр зайнятості. Вони 
організовують і забезпечують відповідно до Програми зайнятості населення у 
м.Бровари перекваліфікацію громадян міста та надають їм знання, необхідні 
для підприємництва . За 2009 рік 4 суб'єкти малого бізнесу працевлаштували 4 
особи за направленнями центру зайнятості, при цьому були надані дотації робо-
тодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціаль-
ного страхування на випадок безробіття в сумі 347,3 тис грн. Протягом 2009 ро-
ку на професійне навчання направлено 246 чоловік, всього з початку року про-
ходило навчання 344 мешканці міста. Не послаблена відповідна робота і в 2010 
році. . Працевлаштування на підприємствах малого бізнесу за направленнями 
центру зайнятості збільшилось порівняно з 2009 роком. Так за 9 місяців поточ-
ного року 24 особи працевлаштовано за рахунок дотацій роботодавцям ( в 2009 
році - 5 осіб). В 2010 році відновлена робота за програмою «Організація підпри-
ємницької діяльності», яка була припинена в 2009 році. В Ш кварталі поточного 
року 12 мешканців м. Бровари , отримали одноразову виплату допомоги для ор-
ганізації підприємницької діяльності на суму 141 тис.грн. Але все ще існує про3.' 
блема в забезпеченні підприємств кваліфікованими кадрами, особливо робітни-' 
чих професій. Броварською О ДІЛІ щомісяця проводяться семінари-навчання з 
питань податкового законодавства. На базі дозвільно-реєстраційного центру в 
2010 році започатковані курси для підприємців-початківців, які проводять Бро-
варська ОДНІ та фонди обов'язкового державного страхування Проведено 2 за-
няття, які відвідало 18 осіб. 

В місті здійснюють діяльність підприємства де засновниками виступають 
представники: Нідерландів, Німеччини, Туреччини, Швейцарії, Великої Брита-
нії, Франції, Іспанії, СІЛА, Росії, Австрії, Белізу, Лівану, Білорусі, Молдови, Ні-
дерландів, Казахстану, Сирії , Кіпру, Хорватії, Узбекистану, Латвії,'Італії, Бри-
танських Віргінських островів, Литви, Швейцарії, Перу, Польщі, 

На сайті управління комунальної власності знаходиться інформація про ві-
льні площі що належать територіальній громаді міста і які можуть орендувати 
суб'єкти господарювання. Станом на 01.10.2010 року суб'єктам господарювання 
надано в оренду 9959,22 м .кв. Інформація про земельні ділянки , які виставля-
ються на аукціон друкується в засобах м асової інформації 



Виходячи з вищенаведеної інформації можна стверджувати, що за мину-
лий період завдяки зусиллям міської територіальної громади та самої міської ра-
ди було здійснено ряд заходів щодо розвитку малого підприємництва і його ін-
фраструктури у м. Бровар и 

У той же час виявилися певні недоліки в організаційній і регуляторній ро-
боті виконавчих органів міської ради та недостатньо активне партнерство 
«влада-підприємці» з обох боків. 

В зв'язку зі складною економічною ситуацією не здійснено виплат 
пов'язаних з частковим відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок 
за кредитами, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів , не відновлена робота фонду підтримки під-
приємництва та не створено бізнес-центр та бізнес інкубатор. 

Пріоритетні завдання Програми на 2011-2012 роки. 
Аналіз виконання програми протягом 2009-201 Ороків вказує на вирішення 

першочергових завдань у 2011 - 2012 роках, а саме* 
- реалізація Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»; 
- реалізація завдань державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності; 
- контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших норма-

тивно-правових актів України з питань підприємництва , 
- прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва в 

місті; 
- створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизня-

ного товаровиробника, 
- подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва, ство-

рення бізнес-інкубатора та наближення її складових до суб'єктів малого 
підприємництва; 

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 
ринку товарів та послуг; 

- удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе забезпе-
чити мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та 

консалтинговими послугами; 
- зміцнення кооперації між великими і малими підприємствами; 
- адресна підтримка бізнес-пр'оектів суб'єктів малою підприємництва, що 

мають максимальний соціально-економічний та інший ефект на розвиток 
міста; 

- підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання не-
зайнятого населення міста основам підприємницької діяльності. 
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Очікувані результати виконання Програми розвитку малого 
підприємництва на 20И-2012роки 

Реалізація заходів Програми передбачає. 
- ^ зростання кількості діючих малих підприємств до більш ніж 1300 одиниць, 
- створення у малому бізнесі 650 нових робочих місць; 
- зростання обсягів реалізованої продукції, виконання робіт та надання послуг 

малими підприємствами до рівня 2008 року( 2050 млн грн) у 2011 році та до 
2200 млн.грн. у 2012 році; 

- зростання середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств 
до рівня середньомісячної заробітної плати по місту (1750 грн); 

- збільшення до 5500 діючих фізичних осіб - підприємців; 
- збільшення кількості найманих працівників у фізичних осіб-підприємців до 

3000 осіб 
Це дозволить забезпечити значні додаткові надходження до бюджету від 

діяльності суб'єктів малого підприємництва, отримати додаткові товарні ресур-
си, підвищити рівень конкуренції серед вітчизняних товаровиробників 

Для реалізації вказаних завдань передбачається: 
- забезпечити стабільну правову основу для ефективного розвитку підприєм-

ництва в місті; 
- активізувати роботу щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних 

інвестиційних та інноваційних проектів; 
- забезпечити рівномірний розвиток основних елементів ринкової інфраструк-

тури на території міста та наблизити її складові до потреб суб'єктів господар-
ської діяльності. 

Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямками 
підтримки малого підприємництва. 

Програма складається з трьох розділів, які містять заходи щодо їх реалі-
зації: 

І .Впорядкування нормативного регулювання підприємницької дія-
льності. 
Програма підтримки малого підприємництва в місті Бровари на 2011-2012 

роки є інструментом реалізації державної політики розвитку підприємництва на 
місцевому рівні. Первинним вектором такої політики є впорядкування нормати-
вного регулювання в сфері підприємництва. Визначення першочергових завдань 
в цьому напрямку базується на положеннях Концепції вдосконалення державно-
го регулювання господарської діяльності, законів України «Про засади держав 
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну ре-
єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систе-
му у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» 

іб 



Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності перед-
бачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод в реаліза-
ції права на підприємницьку діяльність. 

В свою чергу цьому сприяє налагодження системи недопущення прийнят-
тя економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, подолання ад-
міністративно-дозвільних бар'єрів на етапах започаткування та ведення бізнесу і 
зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів малого підприємництва. 

Однак, попри певні здобутки, засоби регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності ще не стали дієвим фактором підвищення ефективності ро-
бо ш. 

Важливим пріоритетом в здійсненні економічних реформ на новому про-
грамному етапі визнається подальше впровадження регуляторної політики. 

В рамках виконання даної Програми передбачаються конкретні заходи 
спрямовані на забезпечення виконання норм, визначених в Законі Україні «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
а саме: 

- проведення якісної о та повного аналізу регуляторного впливу проектів 
регуляторних актів; 

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 
- оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів 

з відповідними АРВ; 
- виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів 

та їх перегляд; 
- проведення навчальних семінарів для працівників служб, які є розроб-

никами регуляторних актів; 
- оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності 
Вагомим фактором, що сприяє залученню широких верств населення до 

зайняття підприємницькою діяльністю є впровадження спрощених механізмів 
започаткування і виходу з бізнесу та процедур отримання дозволів і погоджень 
шляхом створення належних умов для започаткування та ведення бізнесу, 
ознайомлення підприємців-початківців з законодавчою базою щодо реєстрації 
та ведення бізнесу шляхом проведення навчань та виготовлення відповідних 
посібників. 

Реалізація конституційного права громадян на зайняття підприємницькою 
діяльністю передбачається положеннями Закону України «Про дозвільну сис-
тему у сфері господарської діяльпості». 

З метою оптимізації дозвільної системи та підвищення ефективноі діяль-
ності дозвільних центрів необхідно. 

- покращити матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру; 
- сприяти посиленню кадрового потенціалу представників дозвільних ор-

ганів міста; 
- організувати проведення розширених оперативних нарад за участю кері-

вників дозвільних органів міста, підприємців та депутатів міської ради; 
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-забезпечити видання інформаційних посібників щодо видачі дозвільно-
погоджувальних документів, які містять роз»яснення щодо порядку їх отриман-
ня 

До питань формування сприятливого підприємницького середовища в міс-
ті, що належить до компетенції міської ради відноситься здійснення норматив-
ного регулювання, адекватно рівню ринкових відносин, яке полягає в • 

-передбаченні регулярного розгляду питань щодо встановлення реальних 
ставок єдиного і фіксованого податку, вартості патентів, орендної плати за ви-
користання приміщень; 

- підготовці пропозицій центральним органам державної влади щодо удо-
сконалення нормативно-правової бази, що регулюють сферу підприємництва. 

Система правового захисту підприємців передбачає 
- недопущення випадків примусового залучення коштів суб'єктів підпри-

ємницької діяльності в фонди, не передбачені законодавством; 
- забезпечення рівноправності підприємницької діяльності всіх форм вла-

сності; 
- прозорість проведення аукціонів щодо виділення земельних ділянок та 

конкурсів щодо надання в оренду приміщень що належать територіальній 
громаді міста. 

П. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА Ш Б Е С Т И Ц І Й Н А ПІДТРИМКА 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва 
передбачає мобілізацію в місті фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фі-
нансування для забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу, яка 
здійснюватимегься як за рахунок бюджетних коштів, так і за допомогою активі-
зації фінансових установ При цьому, увагу передбачається приділяти розвитку 
мережі фінансових установ, що кредитують малі підприємства 

х Реалізація заходів цього розділу Програми дозволи гь розширити коло дже-
рел фінансування малих підприємств і збільшити можливість та ймовірність 
отримання ними фінансово-кредитної допомоги в першу чергу тих суб'єктів 
підприємництва, що здійснюють діяльність у виробничій, інноваційній сферах 
та сфері послуг. 

Найбільш популярною формою фінансово-кредитної підтримки суб'єктів 
малого підприємництва є часткове відшкодування з міського бюджету відсот-
кових ставок за кредити залученими суб'єктами малого підприємництва для ре-
алізації інвестиційних проектів 

Ш. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. . 
Більшість малих підприємств, особливо новостворених, мають обмежені 

власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площах, 
службових приміщеннях та в земельних ділянках для облаштування бізнесу, до 
того ж , як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та 
управлінських знань. 
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З огляду на це одним із завдань даної програми в цьому напрямку є надан-
ня суб'єктам малого підприємництва відповідної допомоги шляхом: 

- створення баї даних щодо переліку вільних нежитлових приміщень , 
які можуть бути надані суб'єктам господарювання в оренду, 

- сприяння залученню суб'єктів малого бізнесу до участі в в процедурах 
державних закупівель . 

Інформаційне забезпечення суб'єктів малого підприємництва перед-
бачає: 

- створення єдиного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності; 
- постійне оновлення інформації на стендах щодо видачі дозвільно-

погоджувальних документів; ^ 
- розробка та розповсюдження пакетів типових документів (статутів, біз-

нес-планів, угод); 
- друкування посібників щодо видачі документів дозвільного характеру та 

реєстрації юридичних і фізичних осіб; 
- забезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які 

суттєво впливають на ринкове середовище, своєчасне доведення виданих регу-
ляторних актів до суб'єктів підприємницької діяльності; 

- організація конкурсу та виставки - ярмарку до Дня міста, участі підпри-
ємців в міжнародних виставках, конференціях ,семінарах з метою обміну досві-
дом; 

- широке використання можливостей телебачення і преси для оперативно-
го інформування суб'єктів підприємницької діяльності. 

Подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва 
є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформа-
ційної, технологічної, консультативної, матеріальної, кадрової та освітньої під-
тримки. Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допо-
моги суб'єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні 
труднощів, пов'язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, 
управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до кредитів. 

Формування інфраструктури базується на таких принципах: адекватність 
інфраструктури рівню розвитку малого підприємництва міста, відповідність ре-
альним проблемам, раціональне територіальне розміщення, доступність послуг 
для підприємців. 

Важливим завданням програми лишається упорядкування діяльності іс-
нуючих об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва та координація 
процесів створення і розвитку нових установ, їх організаційне та методичне за-
безпечення. Саме такою установою є бізнес-центр 

1У ФОРМУВАННЯ Ш Ф Р А С Т Р У К Т У Р И ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

До передових технологій інтегрованої фінансово-майнової підтримки біз-
несу, в т.ч й малого підприємництва, відносяться* лізинг та франчайзинг, клас-
теризація, кооперація малого й великого бізнесу . 19 



Лізинг передбачає придбання майна і передачу його фізичним або юриди-
чним особам на договірних умовах на визначений строк не менше одного року 
за встановлену плату з правом викупу майна лізингоотримувачем. 

Враховуючи, що в структурі вітчизняного підприємництва частка малих 
підприємств займає великий відсоток на сучасному етапі інтегрування України 
до світової та європейської спільноти важливим питанням є широке їх залучення 
до всеукраїнського руху за якість, формування методологічної бази систем до-
сконалості, впровадження нових інструментів підвищення конкурентних пере-
ваг, розширення співпраці з міжнародними інститутами і проектами, що мають 
прогресивний досвід в цій сфері. 

Програма включає заходи щодо сприяння формуванню в місті мережі за-
значених установ, які надаватимуть підтримку великим і малим підприємствам у 

) пошуку потенційних партнерів для співпраці і в цілому сприятимуть під-
вищенню конкурентоспроможності малого підприємництва. 

Серед таких заходів: 
- сприяння створенню установ інфраструктури підтримки підприємництва; 
- методологічне забезпечення; < 
- сприяння поширенню позитивного досвіду з використання нових інстру-

ментів ( кластерів, кооперування малих і великіх підприємств), 
- організація та проведення виставок, ярмарок, конкурсів. 

1У ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ С Ф Е Р И ПІДПРИЄМНИЦТВА. 

Значна увага в Програмі приділяється питанням підвищення та перепідго-
товки кадрів для малого підприємництва. Вирішення цих завдань полягає в: 

- створенні умов для самозайнятості незайнятого населення шляхом на-
вчання безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємниць-
кою діяльністю; 

- проведенні навчань для підприємців-початківців з питань основ підпри-
ємництва, 

- здійсненні професійної підготовки і перепідготовки для сфери підпри-
ємництва; 

- формуванні системи фахових консультативних послуг для початківців 
фізичних осіб- підприємців з питань законодавства й оподаткування, менедж-
менту та маркетингу, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес-планів; 

- сприянні діяльності з проведення навчального курсу для учнів та студе-
нтів з основ підприємницької діяльності в загальноосвітніх, професійних, вищих 
навчальних закладах. 
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ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В М.БРОВАРИ 
НА 2011 - 2012 РОКИ 

№ПП ПРІОРИТЕТНІ 
ЗАВДАННЯ 

ЗМІСТ ЗАХОДУ ТЕРМІН 
ВИКОНАННЯ 

ВИКОНАВЦІ ДЖЕРЕЛА 
ФІНАНСУВ 

АННЯ 

ВАРТІ СТ1 
ТИС.ГРН. 

Г ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
1.1. 

і 

Недопущення при-
йняття економічно 
недоцільних та не-
ефективних регуля-
торних актів, подо-

Проведення мотінорингу ефектив-
ності впливу регуляторних актів на 
ділову активність і розвиток підпри-
ємництва 

Постійно Управління 
економіки, 
розробники ре-
гулятриних ак-
тів 

1.2. лання адміністра-
тивних бар'єрів на 
етапах започатку-
вання та ведення 
бізнесу. 

Постійне оновлення та розміщення 
на сайті Броварської міської ради 
Реєстр діючих регулятоорних актів 
та забезпечення доступу до них під-
приємців. 

Кожний квартал Управління 
економіки 

1.3 Зменшення втру-
чання у діяльність 
суб'єктів малого 
підприємництва. 

Продовження забезпечення реаліза-
ції державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності 
ЩОДО-
- планування діяльності з підгото-

вки 
проектів регуляторних актів; 
- оприлюднення проектів регуля-

р н и х актів з метою одержання 
зауважень та пропозицій від фі-

Постійно Управління 
економіки, 
розробники ре-
гуляторних ак-
тів 

Продовження забезпечення реаліза-
ції державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності 
ЩОДО-
- планування діяльності з підгото-

вки 
проектів регуляторних актів; 
- оприлюднення проектів регуля-

р н и х актів з метою одержання 
зауважень та пропозицій від фі-
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зичних та юридичних осіб, їх 
об 'єднань, представників гро-
мадськості; 

- систематичне здійснення відсте-
ження ефективності дії виданих 
регуляторних актів. 

-

1.4. Сприяння впрова-
дження статей За-
кону України «Про 
засади державної 
регуляторної полі-
тики у сфері госпо-
дарської, діяльнос-
ті» 

Залучення широких кіл громадсько-
сті, громадських організацій та 
об'єднань підприємців до розробки 
та обговорення регуляторних актів 
щодо актуальних питань розвитку 
підприємництва на нарадах, "круг-
лих столах", семінарах, у засобах 
масової інформації, мережі Інтер-
нет. 

Постійно 
Управління 
економіки 

1.5. Проведення навчального семінару 
для розробників регуляторних актів Листопад 

2011 р. 

Управління 
економіки, 
юридичний від-
діл 

{ 

1 6 
Створення сприят-

Проведення систематичних консу-
льтацій з суб'єктами малого підпри- Щоквартально 

Управління , 
економіки 

ливого підприєм-



ницького середо-
вища в місті 

ємництва в процесі формування но-
рмативно-правового поля, яке регу-
лює підприємницьке середовище. 

1.7. 

ницького середо-
вища в місті 

Запровадження «Інтернет-сторінки» 
як системи зворотнього зв'язку між 
міською владою та представниками 
бізнесу в процесі удосконалення но-
рмативно-правового поля'для під-
приємців 

1 квартал 
2011 року Відділ внутрі-

шньої політики, 
управління еко-
номіки, вико-
навчий комітет 

Кошти міс-
цевого бю-
джету 

1 тис. грн 

1 8. 

ницького середо-
вища в місті 

Проведення регулярних засідань 
координаційної ради з питань роз-
витку підприємництва 

Кожний квартал Управління 
економіки 

1.9. 

ницького середо-
вища в місті 

Вдосконалення роботи дозвшьно-
реєстраційного центру шляхом ви-
готовлення бланків реєстраційних 
карток та інформаційних посібни-
ків для реєстрації юридичних та фі-
зичних осіб. 

Ш квартал 
2011року 

Ш квартал 
2012року 

Виконавчий 
комітет Бровар-
ської міської 
ради 

Кошти мі-
ського бю-
джету 

10тис.грн 

10 тис грі 

1.10. Вдосконалення ро-
боти представників 
дозвільних органів 
міста, які здійсню-
ють прийом субєк-
тів господарювання 
в одному примі-' 
щенні 

Проведення конкурсу 
«кращий дозвільний орган міста» П квартал 2011 

року 

Дозвільний 
центр, виконав-
чий комітет 

Кошти мі-
ського бю-
джету 

2 тис грн 

1.14. Реалізація консти- Проведення консультацій, семіна- Постійно Броварська-



тудійного права 
громадян на зйнят-
тя підприємниць-
кою діяльністю. 

рів, круглих столів з суб'єктами ма-
лого підприємництва щодо податко-
вого законодавства 

об'єднана дер-
жавна податко-
ва інспекція 

-

П ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА 
2.1. Розширення кола 

джерел фінансу-
вання малих під-
приємств і збіль-
шення можливості 
та ймовірності 
отримання ними 
фінансово-
кредитної допомо-
ги 

Компенсування банкам відсотків за 
кредити, які надаються суб'єктам 
малого підприємництва шляхом за-
стосування механізму часткового 
відшкодування з міського бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, за-
лученими суб'єктами малого під-
приємництва для реалізації інвести-
ційних проектів затвердженого рі-
шенням міської ради від 25.10 2007 
року №463-28-05 

ІУ-квартал 
2011 р 

Ш -1V квартали 
2012 рік 

Управління 
економіки 
Фінансове 
управління 

Кошти мі-
ського бю-
джету 

10 тис.грн 

50 тис.грн 

2 2 Мобілізація в місті 
фінансових ресур-
сів усіх можливих 
джерел фінансу-
вання для забезпе-
чення ефективного 
функці онування 
малого бізнесу. 

Сприяння створенню філій та відді-
лень банків та небанківсь 
ких установ, які надаватимуть креди-
ти суб'єктам господарювання 

Постійно 

і 

Управління ко-
мунальної влас-
ності, 
управління ар-
хітектури, 
управління еко-
номіки, 

2.3. Активізація роботи 
щодо залучення 
інвестицій для ре-
алізації перспекти-

Постійне оновлення банку даних ін-
вестиційних проектів суб'єктів під-
приємництва. 

Постійно Управління 
економіки 

2.4. 

Активізація роботи 
щодо залучення 
інвестицій для ре-
алізації перспекти- Забезпечення підтримки інвестицій- Постійно Земельний від-



вних інвестицій-
них та іноваційних 
проектів 

них проектів суб'єктів малого бізне-
су, орієнтовано на виробничу та ін-
новаційну сферу 

діл, управління 
комунальної 
власності, 
управління міс-
тобудування та 
архітектури 

2.5. Вдосконалення 
роботи дозвільного 
центру 

Модернізація обладнання дозвіль-
ного центру 

2012рік Дозвшьно-
реєстраційний 
центр, виконав-
чий комітет 

20 ТИС. 

2.6. Зменшення безро-
біття 
Реалізація консти-
туційного права 
громадян на за-
йняття підприєм-
ницькою діяльніс-
тю. 

Надання фінансової підтримки не-
зайнятому населенню через виплату 
одноразової допомоги по безробіттю 
для започаткування підприємницької 
діяльності. 

Постійно Базовий 
міськрайцентр 
зайнятості 

У межах 
кошторису 
виконавців 

2.7. 

Зменшення безро-
біття 
Реалізація консти-
туційного права 
громадян на за-
йняття підприєм-
ницькою діяльніс-
тю. Здійснення виплат дотацій підпри-

ємствам, що зможуть забезпечувати 
працевлаштування безробітних на 
допоміжні робочі місця, надаючи 
перевагу соціально незахшценим ве-
рствам населення 

Постійно Базовий міськ-
райцентр зайня-
тості 

У межах 
кошторису 
виконавців 

Ш. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
3 1. Сприяння поши-

ренню позитивного 
досвіду з викорис-
тання нових форм 

Оновлення банку даних та надання 
інформації суб'єктам господарю-
вання щодо вільних виробничих 
площ що належать підприємствам 

І квартал 
2011року 

Управління 
економіки 



об'єднання та ве-
дення бізнесу. 

міста. 
І квартал 2012 
року 

3.2. 

об'єднання та ве-
дення бізнесу. 

Проведення семінару для ознайом-
лення суб'єктів господарювання з 
передовими технологіями інтегро-
ваної фінансово-майнової підтрим-
ки бізнесу до яких відноситься: лі-
зинг та франчайзинг, кластеризація, 
кооперація малого й великого бізне-
су. ' 

III квартал 20ДДгГ>.. 

Р°КУ-

Виконавчий 
комітет, управ-
ління економіки 

Кошти МІ-
СЬКОГО б ю -

джету 

2 тис. грн 

3.2. Надання суб'єктам 
господарювання 
допомоги для об-
лаштування бізне-
су. Забезпечення 
рівноправності під-
приємницької дія-
льності, прозорість 
проведення конку-
рсів. 

Оновлення бази даних вільних площ 
, що належать територіальній 
громаді міста і можуть бути 
передані в оренду 

Постійно управління 
комунальної 
власносності 

3.3. 

Надання суб'єктам 
господарювання 
допомоги для об-
лаштування бізне-
су. Забезпечення 
рівноправності під-
приємницької дія-
льності, прозорість 
проведення конку-
рсів. 

Сприяти передачі в оренду вільних 
площ що належать територіальній 
громаді міста шляхом проведення 
конкурсу. 

Постійно управління 
комунальної 
власності 

3.4 

Надання суб'єктам 
господарювання 
допомоги для об-
лаштування бізне-
су. Забезпечення 
рівноправності під-
приємницької дія-
льності, прозорість 
проведення конку-
рсів. 

Проведення мониторингу 
ефективності використання 
приміщень наданих підприємцям в 
оренду 

Грудень 
2011 року 

Грудень 
2012року 

управління 
комунальної 
власності 

1 

3.5. Створення сприят-
ливого підприєм-
ницького середо-
вища в місті. 

Підготовка та надання обґрунтова-
них пропозицій щодо перегляду 
ставок єдиного податку місцевих 
податків та зборів 

Грудень 2011 ро-
ку 
Грудень 2012 ро-
ку 

Фінансове 
управління, 
Управління 
економіки 1 



* 

3.6. Надання практичної допомоги СМП 
для забезпечення їх участі у вико-
нанні робіт та наданні послуг за бю-
джетні кошти (інформування, кон-
сультування з питань конкурсних 
процедур, підготовки документів) 

Постійно Управління 
економіки 

3.7. 

-

Висвітлення в телепередачах мережі 
телебачення «Наше місто» роботу 
підприємств малого та середнього 
бізнесу Інформування через засоби 
масової інформації про діяльність 
суб'єктів підприємництва міста, ви-
світлення їх досвід, благодійництво 
та спонсорство у засобах масової 
інформації 

Постійно КП «Телестудія 
«Наше місто», 
Редакція газети 
«Обрії Батьків-
щини» 

3.8 Проведення конкурсів у різних 
сферах діяльності малого бізнесу 

Ш квартал 2011 
року 
Ш квартал 
2012року 

Виконавчий 
комитет, 
управління еко-
номіки 

Кошти 
міського 
бюджету 

5 тис. 

5 тис. 

3.9. Проведення заходів по відзначенню 
«Дня підприємця» 

Ш квартал 2011 
ПІ квартал 
2012року 

Виконавчий 
комітет, 
управління еко : 

номіки 

Кошти 
міського 
бюджету 

2,0 тис.грн 

2 тис. грн. 
3.10. Проведення виставки-ярмарку това-

ровиробників Броварщини 
Ш квартал 
2011 року 
ПІ квартал 2012 

Виконавчий 
комітет, 
управління еко-

Кошти 
міського 
бюджету 

5тис. грн. 



року номіки 5 тис грн 
3.11 Проведення ярмарків на централь-

ній вулиці міста за цінами вироб-
ників 

Кожного місяця Управління 
економіки 

3.12. Відзначення кращих платників по-
датків серед суб'єктів малого під-
приємництва 

Ш квартал 
2011року 
Ш квартал 
2012 року 

одга 

1 У. Ф О Р М У В АННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
4 Ь Створення і роз-

виток нових 
установ, їх* орга-
нізаційне та ме-
тодичне забезпе-
чення 

Сприяти створенню кредитних спілок, 
лізингових центрів та аудиторських 
фірм 

2011-2012 роки Виконавчий 
комітет, управ-
ління економіки 

4 2. 

Створення і роз-
виток нових 
установ, їх* орга-
нізаційне та ме-
тодичне забезпе-
чення 

Створення бізнес-інкубатора для на-
дання юридичних, бухгалтерських, 
нотаріальних та інших платних послуг 
підприємцям 

IV квартал 
2012 року 

Виконавчий 
комітет, 
управління еко-
номіки 

Кошти 
міського 
бюджету 

50 тис. грн 

,4.3. 

Створення і роз-
виток нових 
установ, їх* орга-
нізаційне та ме-
тодичне забезпе-
чення 

Створення інформаційних буклетів 
інфраструктури підтримки підприєм-
ництва в місті. 

ЇУ квартал 2011 
року 

Управління 
економіки 

Кошти 
міського 

І бюджету 

2 тис.грн. 

4.4. 

Створення і роз-
виток нових 
установ, їх* орга-
нізаційне та ме-
тодичне забезпе-
чення 

Розпочати роботу по відновленню ро-
боти Фонду підтримки підприємницт-
ва 

ІУ квартар 2012 
року 

Виконавчий 
комітет, 
управління еко-
номіки 

У .ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

5.1 
Продовжити проведення навчань з 
основ підприємництва, в тому числі 
для старшокласників 

2 рази на місяць 
2011 -2012 роки 

Управльшня 
освіти, 
Управління 



Упорядкування ді-
яльності існуючих 
об'єктів інфрастру-
ктури підтримки 
підприємництва та 
координація проце-
сів . 

V. 

* 

економі-
ки,ОДШ, фонди 
загальнообовяз-
кового держав-
ного страхуван-
ня 

5.2. 

/ 

Упорядкування ді-
яльності існуючих 
об'єктів інфрастру-
ктури підтримки 
підприємництва та 
координація проце-
сів . 

V. 

Організація впровадження навчаль-
них програм з основ підприємниць-
кої діяльності на базі загальноосвіт-
ніх, професійних, вищих навчаль-
них закладів та закладів післядип-
ломної освіти, що сприятиме адап-
тації при роботі в ринкових умовах 
та підвищення обізнаності підпри-
ємців в сфері ведення майбутнього 
бізнесу 

Постійно Базовий міськ-і 
райцентр зайня-
тості 

5.3. 

Упорядкування ді-
яльності існуючих 
об'єктів інфрастру-
ктури підтримки 
підприємництва та 
координація проце-
сів . 

V. 

Здійснення консультаційних послуг 
для підприємців, у т.ч. початківців 3 
питань законодавства й оподатку-
вання, менеджменту та маркетингу, 
надання допомоги підприємцям з 
розробки бізнес-планів. 

Постійно Базовий міськ-
райцентр зайня-
тості 

Міський голова І.В.Сапожко 


