УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 06.04.2018 № 28-XLIV-7
м. Слов’янськ
Про внесення змін до рішення міської
ради від 31.05.2017 № 7-ХХІV-7 «Про
затвердження Програми розвитку малого
і
середнього
підприємництва
в
м. Слов’янську на 2017-2018 роки» (зі
змінами)

На виконання пункту 17 розділу ІІІ Порядку використання коштів
обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам
малого підприємництва на реалізацію проектів, затвердженого розпорядженням
голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації
від 05.05.2017 № 466, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні
юстиції у Донецькій області 05.05.2017 року за № 78/2285, відповідно до статей
4, 5, 10, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні», "Регіональної програми розвитку малого
підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки”, затвердженої
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 27.03.2017 № 266 (зі змінами), статті 78 Бюджетного
кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», згідно рішення Слов’янської міської ради
від 20.12.2017 № 15-ХХХVІІІ-7 “Про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку території Слов’янської міської ради”, міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

2.

Внести зміни до Програми розвитку малого і середнього підприємництва
в м. Слов’янську на 2017-2018 роки:
1.1.Пункт 11 Характеристика “Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Слов’янську на 2017-2018 роки” викласти у новій
редакції (додаток 1)
1.2.Розділ Заходи “Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у м. Слов’янську на 2017-2018 роки” викласти у
новій редакції (додаток 2)
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Шаульську В.В. та постійну комісію міської ради з питань економічної
політики, бізнесу, бюджету та фінансів (Адейкін).

1

Міський голова

В.М. Лях

2

Додаток 1
до рішення міської ради
від 06.04.2018 № 28-XLIV-7
11.

Джерела фінансування Програми
тис. грн.

Джерела
фінансування
програми:
Державний
бюджет

в тому числі:
Всього
5249,995

2017

2018

-

5249,995

Обласний бюджет 4683

1000

3683

Бюджет міста

3042,332

1000

2042,332

Інші джерела

16102,258

5135

10967,258

Всього

29077,585

7135

21942,585
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Додаток 2
до рішення міської ради
від 06.04.2018 № 28-XLIV-7

Заходи
«Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у м. Слов’янську на 2017-2018 роки
№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

3

4

5

6

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1.

Підвищення
ефективності
реалізації
державної
регуляторної
політики

2.

Забезпечення
участі суб’єктів
підприємництва у
здійсненні
державної
регуляторної

Забезпечення
здійснення
державної 2017-2018 Слов’янська міська рада регуляторної політики:
розробники
- планування діяльності з підготовки
регуляторних актів,
проектів регуляторних актів;
відділ економіки
- оприлюднення проектів регуляторних
актів у засобах масової інформації та на
офіційному
веб-сайті
міськради
та
проведення їх громадського обговорення;
- проведення аналізу регуляторного впливу
розроблених регуляторних актів;
- здійснення відстеження результативності
регуляторних актів;
- забезпечення
постійного
оновлення
електронного реєстру чинних регуляторних
актів
Проведення громадських слухань, засідань 2017-2018 Слов’янська міська рада Координаційної ради підприємців
розробники
регуляторних актів,
відділ економіки

безкоштовно

безкоштовно
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№
з/п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

6

2017-2018

Слов’янська міська рада
(відділ економіки)

2017-2018

Слов’янська міська рада
(ЦНАП), ДФРР, ОДА
Слов’янська міська рада
(ЦНАП)

Кошти місцевого
бюджету, інші кошти
безкоштовно

2017-2018

Слов’янська міська рада
(ЦНАП)

безкоштовно

2017-2018

Слов’янська ОДПІ

безкоштовно

2017-2018

1) Слов’янська ОДПІ
2) Пенсійний фонд
3) Міська рада

безкоштовно

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

політики

3.

4.

Створення майданчиків для постійної
взаємодії бізнесу, влади та громадськості
(проведення «круглих столів», фокус-груп
тощо)
Спрощення
умов Забезпечення ефективного функціонування
для ведення бізнесу ЦНАП
Здійснення моніторингу роботи ЦНАП та
підготовка аналітичної інформації та
пропозицій
центральним
органам
виконавчої
влади,
щодо
надання
адміністративних послуг
Проведення конференцій, нарад, «круглих
столів», семінарів з питань удосконалення
надання адміністративних послуг у сфері
господарської діяльності за участю
підприємців, громадських організацій та
місцевих дозвільних органів
Надання повного комплексу
адміністративних, консультативних та
інформаційних послуг платникам податків
міста
Удосконалення
Проведення роботи щодо легалізації
державного нагляду трудових відносин
(контролю) у сфері
господарської
діяльності

2017-2018

5135,0

18359,585

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, створення нових робочих місць.

5

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1
2
2.1. Сприяння
залученню
фінансовокредитних ресурсів
у сферу малого та
середнього
підприємництва

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

3
4
5
Інформування суб’єктів господарювання 2017-2018 Слов’янська міська рада,
про
існуючі
механізми
фінансововідділ економіки,
кредитної підтримки бізнесу, у тому числі з
використанням засобів масової інформації
та електронних ресурсів
Надання фінансової підтримки суб’єктам 2017-2018 Департамент економіки
малого підприємництва
облдержадміністрації
Передача міжбюджетних трансфертів на
суми співфінансування заходів щодо
фінансової підтримки суб’єктів малого
підприємництва
Інформування суб’єктів господарювання 2017-2018
про часткову компенсацію відсоткових
ставок за кредитами, що надаються на
реалізацію проектів суб’єктів малого і
середнього підприємництва
Інформаційна підтримка суб’єктів малого і 2017-2018
середнього підприємництва для участі їх у
проектах
і
програмах
міжнародної
технічної
допомоги
для
розвитку
підприємництва
Залучення
фінансової
та
технічної 2017-2018
міжнародної допомоги для надання
підтримки суб’єктам малого і середнього
підприємництва

Джерела
фінансування
6
В межах кошторису
виконавців

Кошти виконавців

Слов’янська міська рада
Слов’янська міська рада

В межах кошторису
виконавців

Управління інвестицій,
енергоефективності та
зовнішніх відносин
Слов’янської міської
ради
Управління інвестицій,
енергоефективності та
зовнішніх відносин
Слов’янської міської
ради,
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
Донецькій області,
Донецька торговопромислова палата

В межах кошторису
виконавця

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

1000,0

2333

1000,0

1000,0

В межах кошторису
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

3
4
5
Співпраця з соціальними партнерами, 2017-2018 Слов’янський міський
міжнародними організаціями, фондами в
центр зайнятості
рамках
ПРООН
щодо
залучення
міжнародних проектів, програм мікро- та
макрофінансової підтримки та розвитку
малого та середнього бізнесу (програми
малих грантів, бізнес-ніші, тренінгиконсультації)
2.2. Формування
Визначення пріоритетних сфер діяльності, 2017-2018 Слов’янська міська рада,
соціальних
що можуть бути розвинуті за допомогою
Слов’янський міський
замовлень громад з малого та середнього бізнесу
центр зайнятості
метою залучення Створення реєстру об’єктів комунальної 2017-2018 Слов’янська міська рада
інвестицій
власності, інших активів, які можуть бути
(відділ земельних
надані в оренду або відчужені на
ресурсів, управління
конкурсній
основі
суб’єктам
архітектури та
підприємництва
містобудування),
Управління комунальної
власності Слов’янської
міської ради
Сприяння залученню суб’єктів малого і 2017-2018 Управління інвестицій,
середнього підприємництва до реалізації
енергоефективності та
заходів та проектів на засадах державнозовнішніх відносин
приватного приватного партнерства у
Слов’янської міської
встановленому законодавством порядку
ради
2.3. Стимулювання
Участь у конференціях, фестивалях, 2017-2018 Слов’янська міська рада
інвестиційної
та форумах
з
питань
розвитку
( відділ економіки),
інноваційної
підприємництва
Управління інвестицій,
активності у сфері
енергоефективності та
малого
та
зовнішніх відносин
середнього
Слов’янської міської
підприємництва
ради, підприємці міста

Джерела
фінансування
6
В межах кошторису
виконавця

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

Не потребує
фінансування
В межах кошторису
виконавців

В межах кошторису
виконавця

В межах кошторису
виконавців
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№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

Джерела
фінансування

3
4
5
6
Надання суб’єктам малого і середнього 2017-2018 Слов’янський міський
В межах кошторису
підприємництва
професійної
центр зайнятості,
виконавців
консультативно-методичної допомоги з
Установа "Донецька
питань підготовки та реалізації бізнесагенція регіонального
планів
розвитку"
2.4. Залучення суб’єктів Залучення
суб’єктів
малого 2017-2018 Слов’янська міська рада
Не потребує
малого та
підприємництва до участі у регіональних
(відділ економіки, відділ
фінансування
середнього бізнесу ярмарках з продажу сільськогосподарської
торгівлі та захисту прав
до участі в
продукції та продуктів її переробки
споживачів)
національних та
Залучення суб’єктів малого та середнього
Слов’янська міська рада В межах кошторису
регіональних
підприємництва до участі у регіональних,
(відділ економіки),
виконавців
проектах
міжрегіональних
та
міжнародних
Управління інвестицій,
виставково-конгресних заходах
енергоефективності та
зовнішніх відносин
Слов’янської міської
ради
Участь у Конференції із жіночого
2018
Слов’янська міська рада В межах кошторису
підприємництва
(відділ економіки),
виконавців
підприємці міста
Організація та проведення виставки- 2017-2018 Управління інвестицій,
В межах кошторису
ярмарки «Місто майстрів»
енергоефективності та
виконавців
зовнішніх відносин
Слов’янської міської
ради
2.5. Стимулювання
Проведення семінарів, тренінгів, круглих 2017-2018 Слов’янський міський
Кошти Фонду
створення нових
столів щодо можливостей організації
центр зайнятості
загальнообов’язкового
робочих місць
самозайнятості,
започаткування
державного
підприємницької діяльності, розвитку
соціального
сімейних форм малого бізнесу
страхування України
на випадок безробіття

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

8

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

2.6. Підвищення рівня
соціальної
відповідальності
малого та
середнього
підприємництва

Зміст заходу

Термін
виконання

Виконавці

3
4
Створення нових робочих місць за рахунок 2017-2018
надання одноразової виплати допомоги по
безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності (за умови
фінансування)

5
Міський центр
зайнятості

Створення роботодавцями додаткових 2017-2018
робочих місць для працевлаштування
безробітних, за яких здійснюватиметься
компенсація фактичних витрат по сплаті
єдиного соціального внеску

Міський центр
зайнятості

Інформування населення про соціальні 2017-2018
ризики не легалізованої зайнятості та
отримання заробітної плати неофіційно
Інформування представників малого і 2017-2018
середнього підприємництва про пенсійну
реформу, умови призначення пенсії, вплив
розміру заробітної плати на розмір пенсії,
про позбавлення пенсії через виплату
заробітної плати у «конвертах»
Сприяння
проведенню
колдоговірної 2017-2018
кампанії

Слов’янська ОДПІ

Проведення семінарів, нарад, «круглих 2017-2018
столів»
з
питань
недопущення
використання
найманої
праці
без
належного
оформлення
трудових
взаємовідносин та забезпечення виплати
заробітної плати у повному обсязі з
недопущенням
заборгованості
по
заробітній платі

Джерела
фінансування
6
Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття
Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття
В межах кошторису
виконавців

Слов’янське об’єднане
управління Пенсійного
фонду України

В межах кошторису
виконавця

Управління соціального
захисту населення
Слов’янської міської
ради
Слов’янська ОДПІ

В межах кошторису
виконавця

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

В межах кошторису
виконавця

9

№
з/п

Пріоритетні
завдання

1

2

Зміст заходу

Термін
виконання

3
4
Заохочення
соціально
відповідальних 2017-2018
підприємців шляхом участі у рейтинговій
програмі "Підприємець року"
Нагородження
сумлінних
платників щороку
податків
та
кращих
представників
підприємництва
міста
в
рамках
святкування Дня підприємця

Виконавці

Джерела
фінансування

5
Слов’янська міська рада
(відділ економіки)

6
В межах кошторису
виконавця

Слов’янська ОДПІ

В межах кошторису
виконавця

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
3.1. Забезпечення
Надання інформаційних, консультаційних
ресурсної,
послуг
з
питань
підприємницької
інформаційної
діяльності незайнятому населенню і
підтримки
підприємцям
суб’єктів малого та
середнього
підприємництва
Забезпечення функціонування «гарячої
лінії», як системи консультацій та
зворотного зв’язку між місцевою владою та
представниками бізнесу
Проведення роботи щодо роз’яснення норм
податкового законодавства, насамперед, з
використанням Інтернет – ресурсу.
3.2. Забезпечення
Організація навчання безробітних основам
підвищення
підприємницької
діяльності
та
за
кваліфікації
та професіями, які сприяють започаткуванню
підготовки кадрів власної справи

2017-2018

Міський центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття
2017-2018 Слов’янська міська рада
Не потребує
(відділ економіки)
фінансування
2017-2018

Слов’янська ОДПІ

Кошти виконавця

2017-2018

Міський центр
зайнятості

Кошти виконавця
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№
з/п
1

Пріоритетні
завдання

Зміст заходу

Термін
виконання

2
3
4
для сфери малого Проведення
поглиблених 2017-2018
та
середнього профконсультацій
із
застосуванням
бізнесу
профдіагностичних
методик
та
направлення на навчання з підвищення
професійного рівня або за професіями, що
сприяють
самостійній
зайнятості
населення у сфері малого і середнього
бізнесу
Залучення суб’єктів малого і середнього 2017-2018
підприємництва до участі у навчальних
програмах (стажуванні) у країнах ЄС
3.3. Розвиток
Сприяння в участі у регіональному 2017-2018
підприємницького конкурсі бізнес-планів серед молоді
потенціалу
студентської молоді

Виконавці

Джерела
фінансування

5
Міський центр
зайнятості

6
Кошти виконавця

Слов’янська міська рада
(відділ економіки)

Кошти донорів

Відділ у справах сім’ї,
молоді , фізичної
культури та спорту
Слов’янської міської
ради
2017-2018 Відділ у справах сім’ї,
молоді , фізичної
Проведення
зустрічей
молоді
з
культури та спорту
практикуючими бізнесменами на тему:
Слов’янської міської
«Як створити свій власний бізнес»
ради, відділ економіки
Слов’янської міської
ради
Створення керамічного Центру Східної 2017-2018 Слов’янська міська рада,
України «Центру історії кераміки та
Відділ культури,
підтримки народних художніх промислів».
«Слов’янський
краєзнавчий музей»

Вартість
тис. грн.
2017 рік 2018 рік
7
8

Безкоштовно

Безкоштовно

Інші джерела

250,0
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