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комунальної власності апарату Дмитрівської 
сільської ради

4 Співрозробники 

Програми
Фінансовий відділ, відділ бухгалтерського 

обліку та звітності Дмитрівської сільської 
ради

5 Відповідальний 

виконавець Програми
Відділ економічного розвитку,інвестицій та 

комунальної власності апарату Дмитрівської 
сільської ради
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малого і середнього підприємництва на 

території  Дмитрівської сільської 
територіальної громади.
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9.1 -місцевий бюджет
-інші джерела
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10 Очікувані результати Збільшення обсягів виробництва продукції
Освоєння нових ринків збуту продукції, яка 

виробляється суб'єктами господарювання
Збільшення обсягів податкових надходжень 

до сільського бюджету

_________________________
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                                         ІІ. Загальні положення  

 Програма розвитку малого та середнього підприємництва Дмитрівської 
сільської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 
області на 2021-2023 роки (далі - Програма) розроблена: 

1) на основі положень:

Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва";

  законів України "Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні", "Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні", "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності";

згідно з вимогами наказу Державної служби України з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012р. №44 

"Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 

підприємництва";

 інших законодавчих та нормативно-правових документів щодо 

регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва;

2) із урахуванням пропозицій структурних підрозділів Дмитрівської 
сільської ради.

2. Методологічною основою розроблення Програми є Методичні 
рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм 

розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом 

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44.

ІІІ. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку 

малого і середнього підприємництва Дмитрівської сільської 
територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської 

області на 2021-2023 роки
Розвиток підприємницької діяльності та ефективність його функціонування 

відіграє важливу роль у здійсненні економічних реформ і є головною 

складовою реального сектору економіки, яка забезпечує зростання рівня життя 

населення та вирішення соціально-економічних потреб громади.

У рамках виконання заходів  Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Дмитрівської сільської територіальної громади 
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Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 

роки забезпечено виконання наступних завдань.

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності", Указу Президента України від 

09 серпня 2008 року № 698 "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення 

державного регулювання господарської діяльності" проводиться системна і 
послідовна робота, спрямована на реалізацію державної регуляторної політики, 
яка базується на принципах прозорості та відкритості.

На офіційному веб-сайті сільської ради розміщено законодавчу та 

нормативно - правову базу з питань державної регуляторної політики, 
інформацію про посадових осіб, відповідальних за регуляторну діяльність, 
перелік регуляторних актів, які були затверджені на сесії сільської ради. 

Серед суб'єктів малого та середнього бізнесу проводиться постійна 

інформаційно-роз'яснювальна робота щодо можливості отримання фінансової 
підтримки через Регіональний фонд підтримки підприємництва в 

Кіровоградській області, отримання міжнародної технічної допомоги шляхом 

розміщення оголошень у  газеті "Сільське життя" та Віснику Дмитрівської 
громади.

Також при Дмитрівській сільській раді функціонує Координаційна рада з 
питань розвитку малого та середнього підприємництва. 

З метою підтримки виробників сільськогосподарської продукції та 

підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки в 

громаді вживаються заходи щодо розвитку сільськогосподарської 
обслуговуючої кооперації. 

Так, Дмитрівською сільською радою проводиться робота щодо сприяння 

реалізації проектів міжнародної технічної допомоги з метою створення та 

розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Для презентації продукції місцевих товаровиробників, забезпечення 

населення продукцією за доступними цінами товаровиробники громади 

приймають участь у передсвяткових ярмарках із продажу 

сільськогосподарської продукції та інших товарів у м. Кропивницький та м. 
Знам'янка. Також суб'єкти підприємницької діяльності громади щороку 

приймають участь у Міжнародній агропромисловій виставці "AGROEXPO".

Вживаються заходи з розвитку самозайнятості та підприємницької 
ініціативи серед незахищених верств населення. 
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ІV. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована 

Програма
За результатами ґрунтовного аналізу стану та тенденцій розвитку малого і 

середнього підприємництва, визначено основні проблеми, що впливають на 

розвиток підприємництва  Дмитрівської сільської ради:

1) відсутність налагодженої та ефективної координації дій заінтересованих 

сторін (центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань підприємців, міжнародних організацій 

та проектів міжнародної технічної допомоги, що діють на території України);

2) нестабільне регуляторне середовище, в якому функціонують суб’єкти 

малого і середнього підприємництва;

3) відсутність прямих іноземних інвестицій;

4) обмеженість доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до 

ресурсів (фінансових, майнових, природних тощо);

5) обмежені можливості бюджетного фінансування розвитку малого і 
середнього підприємництва;

6) нерозвиненість мережі інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва як потребам малого і середнього підприємництва, так і 
кількості і якості надання послуг.

V. Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва на території  Дмитрівської сільської територіальної 
громади.

Очікується зменшення рівня безробіття шляхом заохочення суб’єктів 

господарювання до розвитку їх діяльності у сфері підприємництва, у тому числі 
за рахунок фінансування та співфінансування бізнес-проектів підприємців, 
створення нових робочих місць, збільшення внеску в загальні обсяги 

виробництва регіону, формування стабільного джерела доходів бюджету, 
насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами для задоволення 

потреб населення, провадження ефективної регуляторної політики, збільшення 

добробуту населення.
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VI. Шляхи, методи  розв’язання проблеми та
основні завдання і заходи Програми

Реалізація Програми здійснюється за такими основними напрямами:

1) створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 

підприємництва;

2) фінансова та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього 

підприємництва;

3) ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього 

підприємництва;

4) сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури підтримки 

малого та середнього підприємництва

Напрям 1. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і 
середнього підприємництва передбачає:

1) реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємницької 
діяльності;

2) забезпечення прозорості, передбачуваності, ефективності державної 
регуляторної політики;

3) публічність та безпосередній вплив громадськості під час прийняття 

регуляторних актів;

4) вдосконалення процесу надання адміністративно-дозвільних процедур, 
спрямованого на максимальне зменшення фінансових і часових витрат 
підприємців;

5) забезпечення дотримання правових та організаційних засад отримання 

суб'єктами підприємницької діяльності адміністративних послуг;

6) забезпечення державно-приватного діалогу стосовно сектору малого і 
середнього підприємництва шляхом постійного двостороннього діалогу і 
співпраці органів влади та суб’єктів підприємництва;

7) зниження контролюючого тиску на мале і середнє підприємництво.

Напрям 2. Фінансова та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та 

середнього підприємництва передбачає:

1) стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом надання 

фінансової підтримки суб’єктам підприємництва;
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2) стимулювання підприємницької ініціативи в агропромисловому 

комплексі;

3) сприяння розвитку самозайнятості та підприємницької ініціативи серед 

незахищених верств населення;

4) залучення до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, 
молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції та 

людей з обмеженими можливостями;

5) сприяння залученню коштів міжнародних фондів і програм технічної 
допомоги для розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва;

6) підвищення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, 
створення умов для інвестиційно-інноваційної активності;

7) розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних 

закупівель.

Напрям 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та 

середнього підприємництва передбачає:

1) підвищення рівня інформаційної обізнаності суб'єктів підприємництва та 

ефективне залучення додаткових інформаційно-консультативних та навчально-
методичних ресурсів;

2) залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до виставкової 
діяльності, інших заходів, спрямованих на просування їх продукції, підтримка 

власного товаровиробника;

3) популяризацію позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців;

4) сприяння соціальній відповідальності суб'єктів підприємництва.

Напрям 4. Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури 

малого та середнього підприємництва передбачає розширення мережі та 

сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва.

Заходи з реалізації Програми наведені у розділі X.

Основним інструментом виконання заходів для досягнення поставленої 
мети є ефективне партнерство влада-громада-бізнес. Реалізація зазначених 

заходів здійснюється у співпраці та із залученням всіх зацікавлених сторін.



9

VII. Обсяги, джерела фінансування та строки реалізації 
Програми

1. Програма розроблена на 3 роки та буде реалізовуватись протягом 2021-

2023 років.

2. Виконання визначених Програмою напрямів і завдань здійснюється 

шляхом послідовної реалізації заходів, спрямованих на створення сприятливих 

умов для сталого розвитку малого і середнього підприємництва Дмитрівської 
сільської територіальної громади.

3. У разі змін в економічному середовищі та соціальній сфері громади, 
внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів завдання та 

заходи Програми можуть коригуватись.

4. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

Регіонального фонду підтримки підприємництва (кошти державного бюджету у 

межах бюджетних призначень на відповідний рік) та місцевих бюджетів.

5. Обсяг щорічних асигнувань, що спрямовуються на підтримку 

підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету, визначається рішенням 

сільської ради на відповідний бюджетний рік відповідно до Бюджетного 

кодексу України та Закону України "Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні".

6. На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

тис. грн.
Етапи виконання Програми:№ 

з/п
Джерела 

фінансування

2021 рік 2022 рік 2023 рік

Усього витрат
на виконання
Програми, 
тис. грн.

1. Державний 

бюджет
* * * *

2. Регіональний 

фонд підтримки 

підприємництва 

в 

Кіровоградській 

області

* * * *



10

3. Місцеві 
бюджети

5,0 5,0 5,0 15,0

* Кошти державного бюджету та Регіонального фонду підтримки 

підприємництва в Кіровоградській області у межах бюджетних призначень за 

відповідними бюджетними програмами.

VIII. Очікувані показники виконання Програми
Реалізація запланованих заходів Програми сприятиме:

1) сталому розвитку малого і середнього підприємництва в громаді;

2) створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до бюджету;

3) легалізації зайнятості населення;

4) створенню сприятливих умов для започаткування нових та розвитку 

існуючих малих та середніх підприємств – місцевих товаровиробників;

5) поліпшенню бізнес-клімату та створення сприятливого інвестиційного 

клімату громади;

6) підвищенню якості надання адміністративних послуг;

7) збільшенню потенціалу суб’єктів малого і середнього підприємництва у 

загальних обсягах реалізованої продукції області;

8) підвищенню ефективності діяльності об’єктів інфраструктури.

IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми
1. Контроль за виконанням Програми здійснюється Дмитрівською 

сільською радою.

2. Основними формами контролю за реалізацією завдань та основних 

показників Програми будуть:

1) розпорядження сільського голови про організацію виконання та 

встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

2) звітність структурних підрозділів Дмитрівської сільської ради про стан 

виконання заходів Програми;

3) здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових 

заходів, спрямованих на виконання Програми;
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4) оприлюднення інформації про хід реалізації Програми в засобах 

масової інформації та на сайті сільської ради.

__________________________________
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