
Проект-пропозиція Програми розвитку МСП в м. Нова Каховка на 2017 р. 

 

В сучасних умовах мале та середнє підприємництво є важливим ресурсом розвитку економіки міста Нова Каховка. 

При цьому діяльність суб’єктів малого підприємництва переважно зорієнтована в місті, лише невелика їх  кількість 

реалізує товари та послуги за межами міста, що певною мірою залежить від місцевої влади. Тому розвиток 

підприємництва життєво пов'язаний з умовами, які створюються на місцевому рівні. У зв’язку з цим, для більш 

ефективного розвитку малого та середнього підприємництва необхідна подальша реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на вирішення найбільш гострих проблем, що турбують підприємців. Це дозволить забезпечити: 

-  ефективну реалізацію державної регуляторної політики в Н.Каховці; 

- усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні підприємницької діяльності та отриманні 

документів дозвільного характеру; 

- розвиток системи інформаційного забезпечення підприємців; 

- сприяння формуванню розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання 

комплексних та доступних послуг; 

- підготовку та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів підприємництва; 

- розвиток ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями; 

- створення сприятливих умов для розвитку існуючих підприємств малого та середнього  бізнесу, підвищення їх 

конкурентоздатності; 

- активізацію інноваційної діяльності; 

- створення в місті сприятливого клімату для розвитку підприємництва: 

- розвиток молодіжного підприємництва: 

- розробка кластерної моделі  регіонального розвитку: 

- робота над залученням інвестицій та інновацій у місто: 

- робота над залученням для міста міжнародної технічної та грантової допомоги: 

- започаткування старт - апівського руху 

- виробництво конкурентоспроможної продукції; 

        - вихід підприємств на зовнішній ринок 

Одним з ключових питань для розвитку та підтримки підприємництва є питання інфраструктури для його розвитку   

 



Формування інфраструктури підтримки підприємництва. 

 Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва є важливою умовою забезпечення 

фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, маркетингової, кадрової та освітньої 

підтримки. Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання допомоги 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 тощо. 

Інфраструктурою підтримки малого і середнього підприємництва є підприємства, установи та організації незалежно 

від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на розвиток суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх 

інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів 

інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки. 

Завданням Програми є упорядкування діяльності існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та 

координація процесів створення і розвитку нових установ, їх організаційне та методичне забезпечення. 

 

Пріоритетними завданнями для вирішення питання формування інфраструктури  є: 

 надання методичної допомоги установам інфраструктури підтримки підприємництва, асоціаціям, спілкам та 

іншим громадським організаціям підтримки малого підприємництва; 

 участь у заснуванні Центра підтримки бізнесу та бізнес – інкубаторів; 

 участь у формуванні мережі консалтингових установ. 
  

 

Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва, як в цілому в Україні, 
так і безпосередньо  у м. Н.Каховка є: 

 
 - нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та залучення 
інвестицій; 

- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва; 

- складна система видачі документів дозвільного характеру; 



- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур; 
- слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових підприємницької діяльності; 
- ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування; 

- брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і середнього підприємництва, спроможного розвивати 

бізнес в умовах членства України у СОТ та євро інтеграційних процесах; 

- низький інноваційний потенціал  малого і середнього підприємництва; 

-    низький рівень іноземних інвестицій; 

-    недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів; 

-  недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали проводити роботи від передінвестиційної 

підготовки проекту (маркетингові дослідження, фінансовий аналіз), розробки бізнес-плану до його подальшого 

супроводження. 
 

- неналежний рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; 
- нестабільність податкового законодавства у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, що не дає 

можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період; 
- складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг; 
- низький рівень активності суб’єктів малого і середнього підприємництва щодо захисту власних інтересів;  
- неналежний рівень інформаційного, консультативного та методичного забезпечення підприємницької діяльності. 
Крім того, на сьогодні стан малого і середнього підприємництва         в м. Н.Каховка  має, зокрема, такі недоліки: 
- нерівномірність розподілу за видами економічної діяльності. У сфері торгівлі та послуг питома вага суб’єктів 

малого і середнього підприємництва становить 40 % від їх загальної кількості, у сфері операцій з нерухомістю та 
промисловості – по 15 %, будівництва – 10 %; 
 - не дивлячись на те, що мале та середнє підприємництво має сприяти вирішенню проблем зайнятості населення, 
продовжується негативна тенденція зменшення працюючих у цьому секторі економіки. Так, кількість найманих 
працівників на підприємствах малого бізнесу за останній рік скоротилася на 8,1 %, на підприємствах середнього бізнесу 
– на 5,7 %; 
 - продовжується тенденція збитковості у результатах діяльності суб’єктів бізнесу (30 % всіх малих підприємств 
збиткові).  



Отже, наявний стан розвитку малого і середнього підприємництва свідчить про необхідність реалізації активної та 
виваженої місцевої політики з підтримки і подальшого розвитку підприємницького потенціалу та самозайнятості 
громадян м. Н.Каховка 

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку малого і середнього підприємництва є 
розроблення та здійснення комплексу заходів щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому поліпшенню 
бізнес-середовища.  

 

 

 

Доповнення до заходів щодо виконання 

Програми розвитку малого підприємництва в місті Нова Каховка на 2016-2018 роки 
 

 

 

Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Вартість, тис.грн. 

2016 рік 2017 рік 2018 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Створення та 
налагодження 
роботи 
інформаційно-
ресурсного Центру 
підтримки бізнесу 

Реєстрація установи та налагодження 
роботи як громадської організації  на 
принципах приватно-публічного 
партнерства.  

 Надання консультацій спеціалістів, 
впровадження освітніх програм молоді та 
МСП, допомогу у створення та роботі 
коаліції бізнес-асоціацій, створення 
прозорого інформаційного поля через 
сайт Центру та сторінку у фейсбук для 
розвитку МСП та залучення інвестицій, 
співпраця з міжнародними програмами 
по залученню інвестицій. 

Січень  -
березень 

ГО «АРР ТОТГ» ГО «АРР ТОТГ» - 3 000 - 

1.1. Освітні заходи для 
молодих 

Проведення заходів з громадянської 
освіти або бізнес-освіти:  

Січень - 
грудень 

ГО «АРР ТОТГ» 
48 000 – 
міський 

- 96 000 - 



підприємців та для 
бізнесу, що 
розвивається 

1 освітній захід 1 раз в  місяць,  20 
учасників на захід. 
Надання консультацій спеціалістів для 
бізнесу та громадського сектору. 
Тренінги для переможців з бізнес-
планування. 

бюджет та 
48 000 – ГО 
«АРР ТОТГ» 

1.2. Конкурс старт-апів 
Нової Каховки 

Організація та проведення конкурсу 
нових інноваційних підприємств.  
Допомога у наданні коштів для 
фінанасування започаткування нового 
бізнесу.  
Менторська підтримка у  започаткуванні 
власної справи та надання консультацій 
спеціалістів для переможців конкурсу (5 
підприємств). 

Січень - 
грудень 

ГО «АРР ТОТГ»  

120 000 
міський 

бюджет, 60 000 
міжнародні 

гранти 

- 180 000 - 

2. Організація та 
проведення 
виставки 
«Вироблено та 
розроблено в Новій 
Каховці».  

Проведення міського конкурсу та 
презентація для жителів міста товарів та 
послуг які розробляються та 
виробляються в місті Нова Каховка. 

Січень-
вересень  

ГО «АРР ТОТГ» 
Міський 
бюджет. 

Залучені кошти 
- 

20 000 грн 
 

- 

3. Сприяння участі 
суб’єктів МСП в 
форумах, ярмарках 
та виставках за 
межами області та 
України. 

Приоритетні напрямки підтримки 
підприємців з сфери туризму та ті, що 
підтримують інноваційні технології. 

постійно 
ГО «АРР ТОТГ», КП «АРР 
Нової Каховки», суб’єкти 

підприємницької діяльності 

Міський 
бюджет. 

Залучені кошти 
- 30 000 грн - 

4. Організація та 
проведення 
навчальних лекцій та 
майстер-класів за 
участі успішних 
підприємців для 
учнів старших класів 
шкіл та студентів з 
розвитку 
підприємницького 

Проведення 12 лекцій для учнів та 
студентів закладів освіти Нової Каховки 
та майстер-класів за участі успішних 
підприємців за темою «Початок та 
розвиток власної справи» 

Січень  – 
грудень   

ГО «АРР ТОТГ» 
Міський 
бюджет 

- 36 000 грн - 



мислення у молоді 

5. Тренінги по 
написанню 
грантових проектів 
соціальної дії. 

Проведення 3 тренінгів для молоді по 
написанню грантових проектів соціальної 
дії. Надання менторської підтримки під 
час написання та реалізації проектів в разі 
отримання гранту. 

Січень  – 
грудень   

ГО «АРР ТОТГ» ГО «АРР ТОТГ» - 15 000 грн - 

6. Зустріч міського 
голови та 
представників 
виконавчої влади з 
підприємцями міста.  

Організація та проведення зустрічей 
міського голови та представників 
виконавчої влади з підприємцями 
міста один раз на місяць 

Січень  – 
грудень  (1 

раз в місяць) 

ГО «АРР ТОТГ», відділ 
економічного розвитку та 

торгівлі 
Не потребує - - - 

 
 

 

 

 

         


