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ВСТУП 

 
Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку 

товарами та послугами, сприяє у послабленні монополізму, у здоровій конкуренції, створює додаткові 
робочі місця, має високу мобільність, формує соціальний прошарок підприємців-власників. 

Ефективний розвиток економіки району, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також 
вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей в 
значній мірі залежить від діяльності суб’єктів підприємництва.  

Розвиток підприємництва виступає у якості одного з головних чинників формування середнього 
класу, розвитку демократії та побудови громадянського суспільства. Процеси формування і реалізації 
державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою 
мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього 
підприємництва. Важливим фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є 
формування в країні сприятливого інституційного середовища. 

Малі підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово 
стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної 
перебудови економіки, зміцнення економіки регіонів. 

Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки 
суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб місцевих ринків, 
обсягів та структури локального попиту, а місцева влада в межах своїх повноважень формує 
підприємницький клімат. 

В Каховському районі за сприяння місцевої влади та підприємницької ініціативи мешканців 
протягом останніх років склалися умови для подальшого ефективного розвитку малого бізнесу. 

В районі проводиться всебічна  підтримка малого та середнього підприємництва, яка здійснюється 
шляхом надання інформаційно-консультаційних послуг, формування інфраструктури підтримки 
підприємництва, підвищення кваліфікації кадрів для підприємництва, створення умов для покращення 
рівня зайнятості населення, формування фінансової самодостатності місцевих бюджетів. Розвиток малого 
та середнього підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на 
місцевому рівні. 

Підприємництво є складовою соціально-економічного розвитку Каховського району, тому питання 
розвитку малого та середнього підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія 
зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширенням соціальної бази реформ. У зв’язку з цим 
надзвичайно важливою є Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Каховському районі 
на 2017-2019 роки (далі Програма). 

Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого  та середнього підприємництва, 
результатів виконання попередніх регіональних програм розвитку малого підприємництва в Каховському 
районі, цілей у сфері розвитку малого та середнього підприємництва щодо досягнення визначених цілей, а 
також створення відповідної узгодженої та комплексної системи заходів, що здійснюватимуться органами 
влади, об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями та науковими установами.  

 Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні 
структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження 
ринкових реформ. 

Програма розроблена з урахуванням основних положень Законів України  «Про державну підтримку 
малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і нормативно-правових актів. 

Заходи програми базуються на конкретних пропозиціях райдержадміністрації, депутатів районної 
ради, територіальних органів виконавчої влади селища та сіл, громади, підприємницьких організацій та 
підприємців району. 
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1. Стан розвитку малого підприємництва і аналіз проблем, на вирішення яких 
спрямована Програма 

 
Підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку Каховського району. 

Малий та середній бізнес розглядається як невід’ємна частина сучасного підприємництва, на яку 
покладаються важливі функції, а саме прискорення структурної перебудови економіки та підвищення 
організаційної ефективності використання національних ресурсів. 

 В сучасних умовах  саме з  малим і середнім підприємництвом пов’язується надія на швидкі і 
позитивні структурні зміни в економіці, створення умов для розширення та впровадження ринкових 
реформ. 

Основою соціально-економічного розвитку району є всебічний і послідовний розвиток малого 
підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих 
бюджетів, адже цей сектор економіки зорієнтований, насамперед, на задоволення попиту саме 
регіонального ринку.  

У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку держави та регіональної влади досягнуто 
певних позитивних зрушень, зокрема в районі створено потужну базу для розвитку малого підприємництва, 
включаючи правові, інституціональні і фінансові її елементи, зменшено адміністративний тиск на 
підприємців, спрощуються дозвільні процедури та процес започаткування підприємницької діяльності. 

В сучасних умовах стоїть актуальне завдання – використати переваги підприємницького сектору як 
мобільної, гнучкої і ефективної системи господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, 
послуг, інших видів підприємницької активності для піднесення і структурної перебудови економіки регіону, 
підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.  

Факторами, що визначають особливу роль малого і середнього підприємництва, є: 
 - забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття; 
 - стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього класу, який є соціальною 
базою економічних реформ і забезпечує стабільність суспільства; 
 - всебічне сприяння розвитку людського капіталу; 
 - сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки послабленню майнової 
диференціації та підвищенню рівня доходів населення. 

За рахунок малого підприємництва в районі функціонує торгівля, сфера послуг, пасажирські 
перевезення, виробництво хліба, сільськогосподарська галузь (фермерські господарства). А сфера 
середнього підприємництва – це сільськогосподарське виробництво, транспортні перевезення, торгівля. 

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і 
середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади. Загальний стан 
підприємництва та його роль характеризується наступними даними: 

Каховський район – юридичні особи – 440, ФОП – 860. 

 

За останні роки відбулися позитивні зрушення у сфері зайнятості та оплати праці на підприємствах 

малого бізнесу. З урахуванням самозайнятості загальна кількість працюючих у сфері малого підприємництва 

у районі складає …  осіб. 

Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно центром зайнятості проводиться 
навчання близько …  безробітних за професіями, що дозволяють займатись індивідуальною трудовою 
діяльністю. 

В цілому проведений аналіз стану розвитку малого підприємництва в Каховському  районі свідчить 
про зростання ділової активності у цій сфері.  

Інформаційна підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється за рахунок впровадження 
заходів по наданню інформаційно-довідкових та консультаційних послуг з питань права, бухгалтерського 
обліку, податкового та  пенсійного законодавства, проведення семінарів. 

Суб’єкти підприємницької діяльності приймають участь в районних і обласних ярмарках, виставках – 
розпродажах. 

Існують проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва, на подолання яких будуть 
спрямовані заходи Програми. 

За результатами проведеного маркетинго- соціологічного дослідження серед підприємців 
Каховського району, що провела ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання 
територіальних громад” (АРР ТОТГ),  основними проблемами визначено: 
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- нестабільність та суперечливість у законах і нормативних документах, що регламентують 
підприємницьку діяльність; 

- недостатня допомога малому підприємництву з боку держави, незахищеність підприємців та 
їхнього бізнесу; 

- труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, 
нерозвиненість фінансового ринку; 

- неоднозначність тлумачення податковими органами положень нормативно-правових актів з 
питань оподаткування, велика кількість контролюючих органів; 

- складна схема одержання дозвільних документів, особливо на будівництво об'єктів, оформлення 
земельних ділянок; 

- відсутність регіональної програм підтримки підприємництва; 

відсутність інфраструктури для створення та розвитку бізнесу: консалтингові кампанії, освітні 
програми для старт-апів та для бізнесу, що розвивається, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо; 

відсутність хороших спеціалістів середньої ланки в державних службах та в приватному секторі; 

відсутність сприятливого бізнес-клімату через невміння представників місцевого самоврядування 
надавати послуги потенційним інвесторам: невміння ввічливо спілкуватися, незнання процесів 
супроводження інвестора, байдужість до потреб або зневага до інвесторів та підприємців; 

відсутність координаційної ради між владою та бізнесом; 

соціальна пасивність бізнесу, невміння громади, представників бізнесу об’єднатися, домовитися у 
спільному подоланні проблем бізнесу; 

відсутність поваги до підприємців у молоді, середній вік підприємців – старше 40 років, молоді 
більше націлена на кар’єру  чиновника, судді, юриста; 

низький рівень поінформованості про можливості розвитку особистісного та організаційного: як 
працювати в громадських організаціях, як брати участь у грантових програмах, як писати професійні бізнес-
плани; 

відсутність інвестицій у регіон; 

не всі суб’єкти знаходяться в однакових умовах; 

існуючі бізнес-асоціації не мають великої сили; 

недовіра підприємців в потенціальну можливість змін, невміння відстоювати особисті інтереси та 
захищати свої права;  

низька поінформованість підприємців про програми, норми, новини, можливості для МСП в місті і 
районі. Підприємці відчувають себе відірваними від проблем регіону та відсторонюються від будь-яких 
спроб поліпшити ситуацію. 

 

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосовано метод – SWOT 
аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого та 
середнього підприємництва, а також основні шанси та загрози його розвитку: 
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             SWOT аналіз 

Сильні сторони: 

 Вигідне географічне і транспортне положення 
(в центрі області, перехрестя автомобільних шляхів, 
залізничне сполучення та сполучення по річці 
Дніпро); 

 Кліматичні умови – комфортні для 
проживання; 

 Велика кількість родючих земель; 

 Наявність 8 ВНЗ різних рівнів акредитації; 

 Наявність вільних земельних ділянок для 
інвестування і створення нового виробництва; 

 Наявні у регіоні відомі компанії з іноземними 
інвестиціями - якірні інвестори (Чумак, Каргіл); 

 Значні запаси якісної питної води та технічна 
вода з Дніпра; 

 Значний резерв енергетичних потужностей; 

 Наявність у територіальних громадах Єдиних 
дозвільних офісів; 

 Наявність місцевих брендів - «Таврія» і 
«Каховська ГЕС»; 

 Проведення традиційних міжнародних 
форумів, конференцій, виставок; 

Слабкі сторони: 

 Незадовільний стан міських і міжміських доріг 
регіону; 

 Застаріла комунальна інфраструктура і високий 
рівень зносу мереж і обладнання; 

 Незавершена інвентаризація землі і майна; 

 Не оновлено Генеральні плани міст; 

 Не проведено розмежування землі за 
власниками (крім м. Каховка); 

 Виїзд молоді в інші регіони і нестача житла для 
молодих фахівців; 

 Не сформований бренд міст і регіону; 

 Низька ефективність роботи місцевих бізнес 
асоціацій; 

 Відсутність спільної «ідеї» розвитку регіону; 

 Наявність бюрократії в органах влади, 
контролюючих та дозвільних органах; 

 Низький рівень інформаційно-консультативної 
підтримки малого бізнесу; 

 Недостатній рівень співпраці великого бізнесу з 
малим та з місцевою владою. 

 

Можливості: 

 Покращення інвестиційного клімату в країні; 

 Підвищення рівня поінформованості світу про 
Україну; 

 Будівництво міжнародного транспортного 
коридору; 

 Близькість до великих промислових центрів; 

 Зниження вартості кредитних ресурсів; 

 Позитивні зміни земельного законодавства; 

 Зацікавленість зовнішніх інвесторів регіоном; 

 Розширення експорту; 

 Подальший розвиток оптової торгівлі; 

 Зростання споживчого ринку в Україні; 

 Детінізація та подальший розвиток бізнесу; 

 Встановлення більш тісних економічних 
взаємин між сусідніми районами; 

 Відкриття програм пільгового кредитування 
підприємств; 

 Створення ОСББ і отримання державного 
фінансування на утримання житла; 

 Використання природних умов і ресурсів як 
альтернативних джерел енергії; 

 Збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

 

Загрози: 

 Погіршення загальної економічної ситуації в 
країні; 

 Нестабільне політичне становище; 

 Підвищення аварійності в зв’язку з високим 
рівнем зносу технічних мереж; 

 Розширення тіньового сектору економіки 
регіону; 

 Погіршення демографічної ситуації, зменшення 
чисельності населення і його старіння; 

 Нестабільність, зміна законодавчої та 
нормативно-правової бази; 

 Недосконалість податкової політики; 

 Подальше підвищення цін на енергоносії; 

 Несумлінна конкуренція (фальсифікація 
продукції місцевих підприємств);  

 Прихід на ринок великих компаній та 
глобалізація у сфері торгівлі і послуг; 

 Реорганізація місцевих підприємств у філії 
структур, зареєстрованих в інших регіонах; 

 Погіршення іміджу державної влади; 

 Ускладнення процедури інвестування; 

 Погіршення екології; 

 Непередбачуваність клімату; 

 Посилення протистояння між різними гілками 
влади; 

 Відтік підприємців у прилеглі з регіони, де 
більш сприятливі умови для бізнесу. 

 
Отже, можна виділити основні фактори, які перешкоджають подальшому розвитку малого та 

середнього підприємництва, та на подолання яких спрямовано Програму на 2017-2019 років,  це: 
- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва; 
- складна система видачі документів дозвільного характеру; 
- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур; 
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- не достатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва; 
- 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. 

На сьогоднішній день це особливо актуально, враховуючи, що більшість підприємств мають 
ресурсозатратні технології та неефективне, зношене обладнання, яке не дає можливості виготовляти 
конкурентноздатну продукцію. 

Підприємствам, які потребують інвестицій, необхідно витратити значні кошти для аналізу власного 
фінансово-господарського стану та розробки необхідного пакету документів, оскільки інвестор не може 
вкласти кошти, не оцінивши ризику. 

      З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів Програми є вирішення наступних 
актуальних завдань: 
- вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні та 
системи відносин між органами виконавчої влади і бізнес-середовищем; 
- забезпечення прозорості та інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності 
шляхом систематичного оприлюднення в ЗМІ та через Інтернет мережу; 
- проведення перегляду регуляторних актів органів влади на відповідність їх принципам державної 
регуляторної політики, усунення бар’єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської 
діяльності; 
- удосконалення роботи Центру надання адміністративних послуг Каховської міської ради, організація 
навчання; 
- розширення інфраструктури підтримки бізнесу, оперативність та спрощення доступу підприємців до 
інформаційних ресурсів; 
- збільшення обсягів асигнувань на фінансування Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у Каховському районі; 
- спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до 
фінансово-кредитних ресурсів у формах пільгового кредитування та часткового відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами; 
- надання правової, фінансової і організаційної підтримки та навчання основам підприємницької 
діяльності для безробітних громадян під час започаткування ними власної справи. 
 

      Враховуючи перелічені вище питання, одним з найбільш ефективних шляхів їх розв’язання на 
місцевому рівні на сьогодні залишається розроблення та виконання відповідної Програми. 
     

Пріоритетними напрямками розвитку підприємництва на 2017-2019 роки залишаються: 

 покращення регуляторного середовища; 

 формування інфраструктури підтримки підприємництва; 

 доступ до дешевших кредитних ресурсів та більш якісних фінансових послуг; 

 освітні заходи для молодих підприємців та для бізнесу, що розвивається.  
 
 

2. Мета Програми розвитку малого та середнього підприємництва  
в Каховському районі 

       Головною метою Програми є спрямування дій органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
об’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ 
ринкової інфраструктури на створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та 
поліпшення інвестиційного клімату, за рахунок впровадження на місцевому рівні заходів з дерегуляції 
бізнесу; забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, підвищення його 
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ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-економічного розвитку Каховського району; формування і 
впровадження ефективної системи його підтримки і захисту шляхом концентрації фінансових, матеріально-
технічних ресурсів, виробничого і наукового потенціалу.  

      Програма базується на основі аналізу стану розвитку малого і середнього підприємництва. 

 Головні завдання Програми: реалізація соціально спрямованих заходів для залучення до 
підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць, а 
також формування і запровадження механізмів підтримки, які б сприяли: 

 максимальному поєднанню інтересів СПД - юридичних і фізичних осіб з інтересами районної влади; 

 використання особливостей Каховського району і вигідного географічного положення, природно-
ресурсного потенціалу; 

 стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, 
інтелектуальних ресурсів району; 

 наповнення державного і місцевого бюджетів; 

 насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем; 

 підвищення підприємницької культури населення. 

    В соціально-політичному аспекті Програма зорієнтована на сприяння залученню населення району в 
активний процес покращення умов життя, формування потужного середнього класу. 

 

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

 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2019 роки є комплексом 
взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію державної політики 
щодо вирішення проблем підтримки малого та середнього підприємництва, а саме: 

 підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики; 

 удосконалення інвестиційної та фінансово-кредитної підтримки розвитку підприємницької 
діяльності; 

 впровадження ринкових підходів до ресурсного забезпечення суб’єктів малого та середнього 
підприємництва; 

 підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

 

4. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 
Основною метою завдання є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на 

створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого і чіткого механізму 
взаємодії органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємницької діяльності на місцевому рівні.  

В рамках Програми передбачаються конкретні заходи, спрямовані на забезпечення виконання 
органами виконавчої влади, місцевого самоврядування норм, визначених в Законі України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: 

 проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів; 

 планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 

 оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів з відповідним аналізом 
регуляторного впливу, в т.ч. проектів, розробники яких не мають власних друкованих ЗМІ, а також 
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проведення відкритих обговорень проектів регуляторних атів за участю представників 
громадськості; 

 виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та їх перегляд (проведення 
наукових досліджень і соціологічних опитувань, запровадження телефону довіри для підприємців); 

 проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток 
підприємництва; 

 проведення соціологічних та аналітичних досліджень, направлених на визначення законодавчих 
перешкод, що заважають розвитку малого бізнесу; 

 систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання; 

 оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності; 

 проведення регіональних конференцій, нарад, круглих столів та семінарів  за участю підприємців, 
громадських організацій, громадської ради, координаційної ради підприємців. 

 

5. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього 
підприємництва. 

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва є одним з 
важливих завдань Програми. Заходи цього напрямку Програми спрямовуються на досягнення мети – 
створення в Каховському районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, спрощення 
доступу малих та середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів: 

 виділення коштів з місцевого бюджету на розвиток малого та середнього підприємництва; 

 реалізація дієвого механізму часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, 
залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; 

 впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на інноваційну сферу діяльності; 

 розробка економіко-інвестиційного портрету Каховського району; 

 проведення регіонального інвестиційного форуму. 

Пріоритетними завданнями для вирішення питання фінансово-кредитної та інвестиційної політики є: 

 покращення фінансового стану малих підприємств; 

 ефективне використання коштів, виділених на реалізацію інвестиційних проектів для суб’єктів 
малого підприємництва; 

 обстеження потреб малого підприємництва щодо отримання фінансових ресурсів для 
започаткування та ведення бізнесу; 

 створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово – кредитних установ та 
переліку їх послуг в сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для 
представників малого бізнесу. 

  

6. Ресурсне та інформаційне забезпечення малого та середнього 
підприємництва 

Головним завданням напряму є реалізація заходів із забезпечення спрощеного доступу підприємців 
до матеріально-технічних ресурсів, формування кадрового потенціалу та доведення суб’єктів малого та 
середнього бізнесу ділової інформації. 
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Одним із завдань, які потрібно вирішувати для активізації підприємницької діяльності є ресурсне 
забезпечення. 

Пріоритетними завданнями для вирішення питання ресурсного забезпечення підприємницьких 
структур є: 

 створення та поновлення баз даних щодо фондів нежитлових приміщень, незавершеного 
будівництва, виробничих площ і невстановленого обладнання; 

 забезпечення доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до майнових баз даних; 

 забезпечення участі суб’єктів господарювання в економічних форумах, виставках та ярмарках; 

 розроблення інвестиційних проектів та бізнес-планів для суб’єктів господарювання; 

 формування банку даних про потенційних інвесторів, потенційних замовників, експортні пропозиції, 
імпортні потреби; 

 розробка економіко-інвестиційного портрету Каховського району; 

 розробка Стратегії економічного та соціального розвитку Каховського району на період до 2025 
року; 

 розробка Профілю Каховського району; 

 проведення «Дня підприємця». 

 

 Враховуючи те, що однією із суттєвих проблем ринкової економіки є недостатня кількість 
кваліфікованих кадрів та обмеженість ресурсів представників малого та середнього бізнесу, а також тих, хто 
бажає започаткувати свою справу, значна увага в Програмі приділятиметься питанням підвищення 
кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності. 

 

7. 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 Програм 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 бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів; 

 участь у формуванні мережі консалтингових установ. 

  

8. Фінансове забезпечення Програми 
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 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  (районного) бюджету 
за рішенням сесії Каховської районної ради.  
 Передбачається проводити роботу по активному залученню інвестиційних коштів, кошти  
комерційних банків, міжнародних фондів, організацій, спілок підприємництва, інших джерел фінансування 
не заборонених чинним законодавством.  

 
 

9. Очікувані (прогнозні) показники ефективності 
реалізації заходів Програми 

 
               Очікуваними результатами виконання Програми слід вважати прискорення розвитку малого та 
середнього підприємництва в Каховському районі, активізацію його потенційних та інвестиційних 
можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних питань, 
створення сприятливого інвестиційного іміджу Каховського району. 
  Поступове виконання заходів Програми дозволить вирішити такі основні завдання: 

 удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, що регламентує діяльність 
малого та середнього підприємництва, які приймаються органами виконавчої влади; 

  спрощення дозвільних процедур для здійснення інвестиційної діяльності у сфері 
підприємництва; 

  сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами підприємництва; 

  забезпечення дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері 
підприємництва; 

  сприяння розвитку зовнішньоекономічних та міжрегіональних зв’язків; 

  сприяння подальшому розвитку системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери 
малого та середнього підприємництва; 

  сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері малого та середнього підприємництва та 
зміцнення інноваційного потенціалу суб’єктів підприємництва; 

 формування ресурсної бази розвитку підприємництва; 

 залучення інвестицій у сферу малого підприємництва. 
 

Кількісні та якісні показники, що характеризують ефективність виконання Програми: 

 кількість малих та середніх підприємств по Каховському району; 

 чисельність зайнятих у малому та середньому підприємництві; 

 питома вага продукції, реалізованої малими та середніми підприємствами у загальних обсягах 
реалізації по району; 

 кількість створених робочих місць за рахунок підприємництва; 

 рівень надходжень до бюджету; 

 розвиток інфраструктури підтримки підприємництва; 

 привабливість інвестиційного клімату Каховському району; 

 зростання конкурентоспроможності економіки району; 

 рівень інформованості підприємницького середовища; 

 досконалість нормативно-правової бази. 
 

Відстеження ефективності реалізації Програми за кількісними показниками планується здійснювати за 
допомогою аналізу офіційних статистичних даних, а якісні показники – ґрунтуючись на результатах 
проведення опитувань, використанні даних громадських об’єднань підприємців.  

 Робота щодо визначення ефективності здійснених заходів Програми буде виконуватися впродовж 
всього періоду реалізації. 

 
10. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми 

        
Програма впроваджується протягом 2017-2019 років. Упродовж  терміну дії Програми щоквартально 

проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за її виконанням. 
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Моніторинг реалізації Програм здійснюється щокварталу. На основі моніторингу визначаються 
причини неефективного чи недостатньо ефективного виконання відповідної Програми та пропонуються 
заходи, необхідні для поліпшення організації виконання. 

 
Моніторинг виконання Програми проводиться за такими показниками: 

 обсяг коштів (в тому числі і бюджетних), витрачених на виконання Програми; 

 досягнення в результаті виконання Програми цілей і завдань, визначених для кожного етапу 
виконання (реалізації); 

 відповідність результативних показників виконання Програми запланованим результативним 
показникам; 

 повнота охоплення цільової аудиторії в рамках виконання Програми; 

 рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що 
провадиться в рамках виконання Програми. 

 
Результати моніторингу будуть враховуватися під час розробки нових Програм на нові періоди та 

визначення необхідного обсягу фінансування Програм. 
Районна  програма розвитку малого та середнього підприємництва є складовою Програми 

економічного і соціального розвитку Каховського району.  

 

 
Ресурсне забезпечення Програми 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 
виконання Програми 

Етапи виконання Програми 
Усього витрат на виконання 
Програми за 2017-2019рр. 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Обсяг ресурсів всього, у т.ч. 
з районного бюджету 

0 0 0 0 

 

 
11. Напрями діяльності та заходи Програми 

 
Напрями діяльності Програми підтримки малого підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 

роки наведені у  заходах.  
 

 

12. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 
Поточний контроль за виконанням Програми здійснює відділ економіки, соціально – економічного 

розвитку та підприємництва Каховській районної державної адміністрації. 
Програма передбачає розробку заходів та кошторис видатків з вказанням заходів, відповідальних за 

реалізацію, строків виконання та об’ємів фінансування.  
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Додаток до рішення 

Каховської районної ради 

___________ № _______ 
 ЗАХОДИ  

спрямовані на реалізацію Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки 

 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності            
(пріоритетні завдання) 

Зміст заходів Програми з виконання завдання 

Термін 

виконання 

Виконавці 

 

Джерела 
фінансування 

Кошти 
2017р.- 
2019р.  

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Впорядкування 
нормативного 
регулювання 

підприємницької 
діяльності  

 

1.1.Виконання розробниками проектів регуляторних актів заходів 
щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері 
підприємництва:  

- оприлюднення в засобах масової інформації проектів 
регуляторних актів з відповідними АРВ; 

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу 
(АРВ) проектів регуляторних актів; 

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; 
- проведення їх публічних обговорень за обов’язковою участю 

представників громадськості;   

- здійснення заходів з відстеження результативності дії 
регуляторних актів та їх перегляд, в тому числі запровадження 
„телефону довіри” для підприємців; оприлюднення інформації про 
здійснення регуляторної діяльності.     

2017-2019рр. 

Розробники регуляторних 
актів 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

 

- 

     

1.3.Інформаційне наповнення розділу „Регуляторна політика” на 
Веб-сайті  Каховської  районної державної адміністрації та 
електронного реєстру регуляторних актів і забезпечення доступу до 
них  підприємців. 

2017-2019рр. 

Розробники регуляторних 
актів 

 

- - 
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 1.4. Проведення моніторингу щодо стану розвитку підприємництва 
та регуляторного клімату у Каховському районі. 

2017-2019рр. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

- 

 

- 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 

 

  

 

 2. 

 

 

 

 

Фінансово-кредитна та 
інвестиційна підтримка 

підприємництва 

2.1.Фінансування бізнес – проектів суб’єктів малого підприємництва 
на зворотній конкурсній основі; 2017-2019рр. 

 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

 

Районний 
бюджет 

 

0 

 
2.2.Часткове відшкодування відсотків за кредитами, залученими 
суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів на конкурсній основі; 

2017-2019рр. 0 

2.3.Часткова компенсація суб’єктам малого підприємництва 
страхових виплат при отриманні кредитних ресурсів на конкурсній 
основі. 2017-2019рр. 

 

0 

 

2.4. Створення та поповнення бази даних інвестиційних проектів 
району 

2017-2019рр. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

- 

 

- 

 

2.5. Забезпечення участі у міжнародних форумах інвестиційних 
проектів суб’єктів підприємницької діяльності … району (у т.ч. малих 
підприємств) 

2017р. Відділ економіки, 
соціально-економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

  Районний 
бюджет 

0 

2018р. 

0 

 

0 
2019р. 
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2.6. Підготовка економіко – інвестиційного портрету … району 
2017р. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

- 

 

- 

2.10. Проведення Регіонального інвестиційного форуму 

2017-2019р. 

Каховська, Бериславська  
районні державні 

адміністрації, м. Каховка, 
Нова Каховка, Берислав 

Районний 
бюджет 

0 

РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3. 

Ресурсне та 
інформаційне 
забезпечення, 
формування 

інфраструктури 
підтримки 

підприємництва  

 

  
3.1.Створення електронної  бази відкритих даних про наявність 
вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються 
для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва. 

 

2017-2019р. 

 

 

 

 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

- 

 

- 

3.2. Здійснення моніторингу кількості та площі приміщень виробни-
чого та невиробничого призначення, що можуть бути передані для 
потреб підприємницької діяльності.  
 
  
3.3. Постійне оновлення електронної бази даних незадіяних 
приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів 
незавершеного будівництва. 

 
3.4. Забезпечення участі суб’єктів малого підприємницької 
діяльності у виставках, ярмарках і конкурсах, які проводяться на 
районному, обласному та загальнодержавному рівні. 

2017р. Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

Районний 
бюджет 

0 

2018р. 0 

2019р. 0 
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3.5. Вдосконалення системи консультаційних послуг для 
підприємців. Надання консультаційної допомоги суб’єктам 
підприємництва. 

 

2017-2019рр. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.6.Організація та проведення нарад, семінарів-тренінгів, майстер-
класів для суб’єктів господарювання з актуальних питань ведення 
бізнесу. 

 

2017р. Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 
 

Районний 
бюджет 

0 

2018р. 0 

2019р. 
0 

3.7.Методичне забезпечення проведення круглих столів та  
семінарів для підприємців  з питань організації та ведення 
підприємницької діяльності. 

2017р. Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 
 

Районний 
бюджет 

0 

2018р. 
0 

2019р. 
0 

3.8.Організація заходів з відзначення «Дня підприємця». 

2017р. Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 
 

Районний 
бюджет 

0 

0 

2018р. 
0 

2019р. 

 

3.9. Підготовка Профілю МСП  Каховського  району 
2017р. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської районної 
державної адміністрації 

 

- 

 

- 
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3.10. Участь у підготовці Програми розвитку МСП Таврійського 
регіону до 2025 р. 

2017р. 

Відділ економіки, 
соціально – економічного 

розвитку та 
підприємництва  

Каховської   районної 
державної адміністрації 

 

Районний 
бюджет 

 

0 

3.11 Участь у створенні та підтримка функціонування Центру 
підтрики бізнесу 

2017р. Каховська, Бериславська  
районні державні 

адміністрації, м. Каховка, 
Нова Каховка, Берислав 

Районний 
бюджет 

0 

2018р. 0 

2019р. 0 

  3.12. Заходи по підвищенню сервісу обслуговування громадян в 
ЦНАП Каховського  району 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 р. 

Каховської  районна 
державна адміністрація 

Місцеві та 
сільські 

бюджети та 
інші 

незаборонені 
законом 

 

 

 

0 

 ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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4. 

 

Подальше формування  
розвинутої 

інфраструктури 
підтримки 

підприємництва, 
зорієнтованої на надання 
комплексних та доступних 

послуг 

4.1. Інформування суб’єктів підприємництва щодо діючих установ 
інфраструктури підтримки підприємництва різних форм власності. 
 
4.2.Здійснення заходів із запровадження обліку установ 
інфраструктури підтримки підприємництва: громадських 
організацій підтримки підприємництва, фінансово-кредитних 
установ, що надають послуги по кредитуванню малого бізнесу, 
страхових компаній, консалтингових фірм і т.д.  
 
4.3. Проведення конкурсу старт-апів: організація та проведення 
конкурсу нових інноваційних підприємств.  
Допомога у наданні коштів для фінанасування започаткування 
нового бізнесу.  

 

 

2017-2019рр. 

Відділ економіки, 
соціально- економічного 

розвитку та 
підприємництва 

Каховської  районної 
державної адміністрації 

 
 
 
 
- 

 

 

- 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки, соціально – економічного 
розвитку та підприємництва Каховської 
районної державної адміністрації                                                                                                                                     ФІО 
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