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X.ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

Дмитрівської сільської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області на 2021 – 2023 роки

Вартість, тис. 
грн.№ 

з/п

Найменування 

завдання
Найменування заходу Виконавці Термін 

виконан
ня 

Джере
ло фінансу

вання 2021

рік
2022

рік
2023 

рік

Очікувані 
результати

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва
1. Реалізація

державної
регуляторної
політики у сфері
підприємницької
діяльності

Координація діяльності
структурних підрозділів 

Дмитрівської сільської ради
та,
виконкому сільської ради  

щодо проведення державної
регуляторної політики у
сфері господарської
діяльності в Дмитрівській 

сільській раді із
дотриманням вимог
законодавства, та
здійснення контролю за її
виконанням

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Створення
сприятливих умов 

для розвитку 

малого
і середнього
підприємництва,
поліпшення
бізнес-клімату

2. Забезпечення
прозорості,
передбачуваності,
ефективності
державної
регуляторної 
політики

1) забезпечення
дотримання принципів
державної регуляторної
політики під час
планування, підготовки
проектів регуляторних актів 

та аналізів регуляторного
 впливу,відстеження
 впливу таких актів на
 підприємницьке середовище

Структурні
підрозділи
Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Зменшення
адміністратив-

ного впливу на 
діяльність
бізнесу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2) організація проведення
навчальних семінарів,
тренінгів для працівників
структурних підрозділів 

сільської ради, членів 

виконкому 

з питань реалізації
державної регуляторної
політики у сфері
господарської діяльності

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-

2023

роки

Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення 
ділових
якостей
розробниками
регуляторних 

актів

3. Публічність та
безпосередній
вплив
громадськості під
час прийняття
регуляторних
актів

1) залучення
представників
підприємницьких
структур до
розробки та обговорення
проектів нормативно-
правових актів
(регуляторних актів) у
сфері господарської
діяльності;

Структурні
підрозділи
Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-

2023

роки

Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Врахування
громадської думки
при підготовці
нормативних 

актів, 
недопущення
прийняття
економічно
недоцільних
регуляторних 

актів
2) забезпечення
формування та
актуалізації реєстру
діючих регуляторних
актів, оприлюднення
інформації про здійснення
регуляторної діяльності;

Структурні
підрозділи
Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-

2023

роки

Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Створення 
прозорих
умов
функціонування
органів влади

4. Вдосконалення
процесу надання
адміністративно-
дозвільних
процедур,

1) подальше
вдосконалення порядку
надання адміністративних 

послуг та запровадження
використання електронних

 Центр надання 
адміністративних 

послуг, структурні
підрозділи
Дмитрівської 

2020-

2023

роки

Державний 

та
місцеві
бюджети,
кошти

У межах 

бюджетних
призначень на
відповідний рік

Зменшення 
часових
і грошових витрат 
у процесі 
отримання
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спрямованого на
максимальне
зменшення
фінансових і
часових витрат
підприємців

інформаційних технологій 

під час їх надання, зокрема,
шляхом запровадження
надання адміністративних 

послуг в електронному 

вигляді;

сільської ради, 
виконком сільської 
ради 

інших
джерел не
забороне-
них чинним
законодав-
ством

адміністративних
послуг на ведення
підприємницької
діяльності

2) ) підвищення рівня
інформаційно- 

консультаційного
забезпечення роботи
центру надання 
адміністративних послуг,
у тому числі забезпечення
комунікативного зв’язку
з адміністраторами
центру надання
адміністративних послуг;

 Центр надання 
адміністративних 

послуг, структурні
підрозділи
Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради 

2020-

2023

роки

Забезпечення
комунікативного 

зв’язку
з 
адміністраторами
центру надання
адміністративних 

послуг

3) проведення аналізу 

діяльності Центру надання 
адміністративних послуг на 
підставі моніторингу 

показників їх діяльності

Центр надання 
адміністративних 

послуг

2021-

2023

роки

Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Здійснення
контролю
за роботою 

центрів надання 
адміністратив
них з метою
удосконалення
їх роботи

5. Забезпечення
дотримання
правових та
організаційних
засад отримання
суб'єктами
підприємницької
діяльності
адміністративних
послуг

 1)сприяння доступності
послуг для суб’єктів
малого і середнього
підприємництва у
сільській місцевості;

Структурні
підрозділи
Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-

2023

роки

Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на  
утримання 
виконавців

Зменшення 
часових і грошо-

вих витрат
у процесі 
отримання
послуг для 
ведення 
підприємницької 
діяльності
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2) забезпечення вільного
доступу суб’єктів
звернень до інформації
щодо організації
процедури отримання
певної адміністративної
послуги;

Центр надання 
адміністративних 

послуг

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Зменшення 
часових
і грошових витрат 
у процесі 
отримання
послуг для 
ведення
підприємниць
кої діяльності

6. Реалізація 
комплексу 

заходів, 
необхідних для 
якісного надання 
адміністративних 

послуг через 
центри надання 
адміністративних  

послуг

 інформаційне забезпечення 
Центру надання 
адміністративних послуг 
щляхом:
- підвищення кваліфікації 
працівників ЦНАПу та 
суб’єктів надання 
адміністративних послуг 
шляхом проведення навчань, 
семінарів тощо;

Центр надання 
адміністративних 

послуг

2021-2023

роки
Місцеві 
бюджети

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Покращення 
якості надання 
адміністративних 

послуг

- розроблення та 
виготовлення тематичних 

матеріалів для наповнення 
інформаційних стендів 

ЦНАП, зразків відповідних 

заяв, бланків,інформаційних 

буклетів

Центр надання 
адміністративних 

послуг

2021-2023

роки
Місцеві 
бюджети

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Покращення 
якості надання 
адміністративних 

послуг

Фінансова та інвестиційна підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва

7. Стимулювання
розвитку
підприємницької
діяльності шляхом

Надання
(на конкурсній основі)
фінансової підтримки
суб’єктам малого і

Координаційна рада, 
фінансовий відділ, 
відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

2021-2023

роки
Місцеві 
бюджети

5,0 5,0 5,0

Створення нових 

та підтримка 
діючих робочих 

місць, збільшення 
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надання
фінансової
підтримки
суб’єктам
підприємництва

середнього підприємництва, 
які працюють в пріоритетних
галузях економіки
громади на впровадження 
інвестиційних бізнес-
проектів

та комунальної 
власності

обсягів 

виробництва,
надходжень до
бюджету, 
вирішення
соціальних 

проблем,
подолання
безробіття

8. Залучення до
підприємницької
діяльності жителів
сільської 
місцевості, 
молоді,
внутрішньо
переміщених осіб,
учасників АТО, 
ООС та
людей з
обмеженими
можливостями

Забезпечення фінансової
підтримки (на конкурсних 

засадах) підприємницької
ініціативи колишніх
безробітних, у першу
чергу з числа учасників
АТО та ООС, осіб з 
інвалідністю,
внутрішньо переміщених
осіб та інших соціально
вразливих категорій
населення, 

Координаційна рада, 
фінансовий відділ, 
відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності

2021-2023

роки
Місцеві 
бюджети

У межах 

бюджетних
призначень на
відповідний рік

Започаткування
безробітними
власної 
підприємниць
кої справи,
повернення їх до 

категорії 
зайнятого
населення,
зменшення
напруження на
регіональних 

ринках праці
9. Підвищення

фахового рівня
суб’єктів 

підприємницької
діяльності та
незайнятого
населення

 Забезпечення
координації роботи щодо
надання інформаційної
консультативної допомоги
підприємцям початківцям;

Знам’янська 
міськрайонна філія 
Кіровоградського 

обласного центру 

зайнятості, відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності,Центр 

надання 
адміністративних 

послуг

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення
фахового
рівня суб'єктів
підприємництва

10. Сприяння 1) надання суб’єктам Відділ економічного  2021-2023 Бюджетні У межах Повноцінне
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підприємництва
методичної допомоги з
розробки інвестиційних
проектів, підтримки у
реалізації проектів 

міжнародної технічної
допомоги;

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності

роки асигну-
вання на
утримання
виконавців

кошторису на 
утримання 
виконавців

використання
потенційних
можливостей
аграрного 

комплексу
області, зокрема 
малого та 
середнього
підприємництва
на селі

2) сприяння реалізації
проектів міжнародної
технічної допомоги щодо
створення та розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів;

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності

2021-2023

роки
Кошти
місцевих
бюджетів,

міжнарод-
ної
технічної
допомоги

У межах 

бюджетних
призначень на
відповідний рік

Розвиток
сільськогоспо
дарських
обслуговуючих
кооперативів

залученню коштів
міжнародних
Фондів і Програм
технічної
допомоги для 
розвитку суб’єктів
малого та
середнього
підприємництва

3) сприяння наданню
допомоги суб’єктам
малого і середнього

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на

У межах 

кошторису на 
утримання 

Створення
сприятливих умов 

для розвитку 

підприємництва щодо їх
участі в програмі
Європейського Союзу

утримання
виконавців

виконавців малого
і середнього
підприємництва

11. Підвищення
конкуренто-
спроможності
місцевих
товаровиробників,
створення умов
для інвестиційно-
інноваційної
активності

1) надання
інформаційно-методичної 
допомоги підприємцям щодо
можливостей залучення
коштів інвесторів, у тому
числі іноземних;

відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності інші 
структурні підрозділи 

сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Створення
сприятливих умов
для розвитку 

малого
і середнього
підприємництва
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2) забезпечення
оновлення інформації
про інвестиційні
пропозиції у розрізі
галузей економіки;

відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

сільської ради, 
виконком сільської 
ради 

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Розвиток
підприємництва в 

різних галузях
економіки,
створення робочих 

місць, 
кооперація
суб'єктів
господарювання

12. Розширення
доступу малого і
середнього
підприємництва
до публічних
закупівель

Забезпечення рівного
доступу суб'єктів
підприємництва до участі
у закупівлі товарів, робіт
і послуг за кошти
державного і місцевих
бюджетів

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Кошти
місцевих
бюджетів

У межах 

бюджетних
призначень на
відповідний рік

Створення
сприятливих умов
для розвитку 

малого
і середнього
підприємництва

Ресурсне та інформаційне забезпечення суб'єктів малого та середнього підприємництва
1) забезпечення
координації роботи з
офіційним веб-порталом
Мінекономрозвитку,

який створено з метою
задоволення потреб
суб’єктів малого і
середнього підприємництва, 
у доступі до якісної 
інформації;

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Доступ суб’єктів
підприємництва до 

якісної повної
інформації з 
питань
здійснення
підприємницької
діяльності

13. Підвищення рівня
інформаційної
обізнаності
суб'єктів
підприємництва
та ефективне
залучення
додаткових
інформаційно-
консультативних
та навчально-
методичних
ресурсів

2) проведення серед 

населення, малих і середніх
виробників 

сільськогосподарської
продукції району 

інформаційно-

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

сільської ради, 

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Створення 
сприятливих умов
для розвитку
підприємництва у 

сільській 

місцевості
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просвітницької роботи з
популяризації розвитку
сільськогосподарської
кооперації;

виконком сільської 
ради

3) надання підприємцям
фахових консультативних
послуг та практичної
допомоги з питань
податкового, пенсійного,
земельного законодавства
тощо, зокрема, шляхом
проведення семінарів,
засідань за круглим
столом, тощо

Структурні 
підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Забезпечення
поінформованості
підприємців, з
питань, що
регулюють
підприємницьку
діяльність

14. Залучення
суб’єктів малого і
середнього
бізнесу до
виставкової
діяльності, інших 

заходів,
спрямованих на
просування їх
продукції, 
підтримка
власного
товаровиробника

1) сприяння участі
суб’єктів
підприємницької
діяльності області у
всеукраїнських та 
міжнародних виставково-
ярмаркових заходах;

Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної 
спадщини,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Популяризація та 
підтримка власних
товаровиробників,
поліпшення 
бізнес-клімату

2) залучення суб’єктів
підприємництва до участі
у фестивалях,
туристичних ярмарках,
інших іміджевих заходах
з популяризації
туристичного
потенціалу області та

Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної 
спадщини,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Популяризація
підприємницько-

туристичного 

потенціалу району
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народних промислів; структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 

3) розроблення та
публікація рекламно-
іміджевої продукції і
інформаційно-
презентаційних
матеріалів про громаду та
інвестиційного паспорту
громади 

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Розвиток
економічних 

зв’язків суб’єктів
підприємницької
діяльності

15. Популяризація
позитивних
прикладів і
досвіду успішних
підприємців

1) сприяння популяризації
підприємництва серед
окремих категорій
населення (внутрішньо
переміщені особи,
звільнені у запас або
відставку, молодь, старше
покоління) шляхом
проведення семінарів,
тренінгів,  консультацій з
правових соціальних
питань;

Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної 
спадщини,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення
престижу 

суб’єктів
малого і 
середнього
підприємництва,
сприяння розвитку
малого бізнесу

2) вивчення, обмін
досвідом, участь у заходах
популяризації
підприємництва, у тому
числі в інших регіонах
України та за її межами, з
питань розвитку
підприємництва із 
залученням представників 

малого і середнього 

підприємництва (участь у

Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної 
спадщини,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення
престижу суб’єктів
малого і 
середнього
підприємництва,
сприяння розвитку
малого бізнесу.

Створення
сприятливих умов
для розвитку 

малого
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семінарах, нарадах,
конференціях, форумах,
стаді-турах тощо);

і середнього
підприємництва, 
поліпшення 
бізнес-клімату

3) здійснення
організаційних заходів
щодо відзначення "Дня
підприємця" за участі
представників малого та
середнього підприємництва;

Відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної 
спадщини,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення
престижу 

суб’єктів
малого і 
середнього
підприємництва

1) сприяння проведенню
дослідження стану
розвитку соціального
підприємництва 

Відділ соціального 

захисту населення 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Становлення
соціального
підприємництва в 

якості самостійного
сектору економіки

2) вжиття заходів щодо
популяризації соціальної
відповідальності суб’єктів
підприємництва, у тому
числі шляхом поширення
відповідних бізнес-практик 

та реалізованих проектів 

соціальної корпоративної
відповідальності на
місцевому рівні;

Відділ соціального 

захисту 

населення,відділ 

економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності, інші 
структурні підрозділи 

Дмитрівської 
сільської ради, 
виконком сільської 
ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Вирішення
соціальних 

проблем

16. Сприяння
соціальній
відповідальності
суб'єктів
підприємництва

3) проведення
інформаційно-
просвітницьких заходів з

Відділ земельних 

відносин, відділ  

містобудування, 

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на

У межах 

кошторису на 
утримання 

Сприяння
екологізації 
малого і
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екологічних питань для
суб'єктів підприємництва

архітектури, житлово-
комунального 

господарства та 
цивільного захисту

утримання
виконавців

виконавців середнього
підприємництва

Сприяння створенню та підтримка існуючої інфраструктури малого та середнього підприємництва
У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

1) організаційне
забезпечення та сприяння
роботі консультативно-
дорадчих органів з питань
розвитку і підтримки
підприємництва 
(координаційної ради з 
питань розвитку малого та 
середнього підприємництва 
тощо);

відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

Ефективне
партнерство 

влада-громада-
бізнес.
Сприяння
вирішенню
проблемних 

питань суб’єктів
підприємництва.

2) оприлюднення
інформації про діючі
інституції підтримки
підприємництва;

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на 
утримання 
виконавців

Підвищення
інформованості
суб’єктів
підприємництва

17. Розширення
мережі та
сприяння
розвитку існуючої
інфраструктури
підтримки
підприємництва

3) забезпечення співпраці з 
Регіональним Фондом 

підтримки підприємництва в 

Кіровоградській області

Відділ економічного  

розвитку, інвестицій 

та комунальної 
власності 
Дмитрівської 
сільської ради

2021-2023

роки
Бюджетні
асигну-
вання на
утримання
виконавців

У межах 

кошторису на  
утримання 
виконавців

Допомога 
суб’єктам
господарювання у 

здійснення
господарської
діяльності

Всього коштів 5,0 5,0 5,0

_________________________
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