
РОЗВИТОК  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2011 р.  

звіт 

2012 р. 

очікуване 

Проект 

програми на 

2013 р. 

2013р. до 

2012 р., 

% 

Розвиток малого підприємництва      

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 

один. 48 48 48 100 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 

діяльності –фізичних осіб 

чол. 1152 1230 1250 101,4 

Темп зростання (зменшення) кількість зареєстрованих суб`єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб, у відсотках до 

попереднього року 

% 108,4 106,7 101,4 Х 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 

діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення 

чол. 321 396 415 104 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток % 78,8 80 Х Х 

Частка малих підприємств, які одержали збиток % 21,2 20 Х Х 

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної 

діяльності до оподаткування 

тис. грн. 2660,1 2760 2876 104,2 

у тому числі:      

прибуток тис. грн. 5783,3 5820 5877 101 

збиток тис. грн. 3123,2 3060 3001 98 

Надходження до бюджету області від діяльності малого 

підприємництва 

тис. грн. 2567,4 2618 2670 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРЯМІ    ІНОЗЕМНІ    ІНВЕСТИЦІЇ  ГОЛОВАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

 

Показники Одиниця 

виміру 

2011 р.  

звіт 

2012 р. 

очікуване 

Проект  

програми 

на 2013р. 

2013 р.  

у %  до  

2012 р. 

 

1  2  3  4  5  6  

Обсяг  прямих іноземних інвестицій, на початок року, усього
*
 тис.дол. 

США 

1667,1 1668 1668,5 100 

у % до попереднього року % 178,2 100 100 х 

Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій  до початку року тис.дол. 

США 

+851 +0,9 +0,5 х 

Обсяг  прямих іноземних інвестицій на одну особу дол. США 51,13 51,8 52,14 100,6 

Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності: тис.дол. 

США 

    

промисловість  567,1 668 668,5 Х 

сільське господарство  1100 1000 1000  

будівництво      

торгівля      

транспорт      

фінансова діяльність      

операції з нерухомістю      

 

 

 
Левова частка належить  ТОВ «РапсоДія», ТОВ птахокомбінат «Грузянка та ТОВ «Гелікон –Д», ТОВ «Укрмайнінг», ТОВ «Зангаз Буг» та 

сільськогосподарським підприємствам. 

 

                                                 
 



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Показники Одиниця 

виміру 

 2011 р.  

звіт 

2012 р. 

очікуване 

Проект 

програми 

на 2013 р. 

2013 р. у %  

до 2012 р. 

 

1  2  3  4  5  6  

Інвестиційна діяльність 
     

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:      

у фактичних цінах млн. грн. 352,423 241 255,46 106 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % 400 68,3 106 Х 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 10810 7507,8 7983,125 106,3 

Обсяг капітальних інвестицій у житлове будівництво млн. грн. 0,6 13,1 1,2 9,2 

Темп зростання (зменшення) обсягів капітальних інвестицій у 

житлове будівництво 

% 26,1 2183 9,2 Х 

Обсяг інвестицій в житлово-комунальне господарство млн. грн. 0,352 0,552 0,5 100 

у т.ч. з місцевих бюджетів  „ 0,352 0,552 0,5 100 

Обсяги фінансування місцевих програм реформування житлово-

комунального господарства 
„ 0,331 0,552 0,5 100 

          з державного  бюджету „     

          з інших джерел 

ТОВ» ПФК» - утримання об’єктів 

„ 0,360 0,330 0,360 109 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Показники Одиниця 

виміру 

2011 р.  

звіт 

2012 р. 

очікуване  

Проект  програми 

на 2013 р. 

2013р. у %   

до 2012 р. 

1  2  3  4  5  6  

Обсяг експорту , всього тис. дол. США 2 092,8 2480 2 514 101,4 

обсяг експорту у % до попереднього року % 62 118,5 101,4 х 

Обсяг імпорту, всього тис. дол. США * * * * 

обсяг імпорту у % до попереднього року % * * * * 



 

Розділ ХІІІ                                                                         ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ   РАЙОННОЇ 

                                                ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ     МАЛОГО  І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

                                             У ГОЛОВАНІВСЬКОМУ РАЙОНІ  НА 2013 –2015 РОКИ 

№ 

п/п 

Пріоритетні 

завдання  

Зміст заходу  Термін 

виконання  

Виконавці  Джерела 

фінансування  

Вартість  

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ І 

Впорядкування нормативного регулювання  підприємницької діяльності 

 1.                         Впорядкуван

ня 

нормативног

о 

регулювання 

підприємниц

ької 

діяльності 

Забезпечення підприємців через 

мережу   необхідною інформацією, а 

також через збірники законодавчих 

актів, 

 

Забезпечити реєстрацію суб’єктів 

підприємницької діяльності у порядку і 

терміни, визначені Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців», 

 

Забезпечити виконання вимог Закону 

України «Про дозвільну систему у 

сферах господарської діяльності» 

Постійно 

протягом дії  

програми 

  

2013 -2015 

роки 

Управління економіки та 

розвитку інфраструктури  

райдержадміністрації, 

 

Громадська організація 

«Голованівський 

районний центр 

підтримки та розвитку 

підприємництва» 

 

Державний реєстратор 

адміністратор 

дозвільного центру 

 

Кошти районного 

бюджету  

затверджені під  

програму, 

кошти суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Відповідно до  

плану асигнувань  

Розділ ІІ 

Фінансово- кредитна  та інвестиційна підтримка  

1 Фінансово-

кредитна та 

інвестиційна 

підтримка 

Фінансова допомога зі сторони 

районного центру зайнятості 

безробітним, які вирішили стати 

суб’єктами підприємницької діяльності 

Здійснювати підготовку та 

перепідготовку безробітних жінок, які 

виявили бажання займатися 

підприємницькою діяльністю 

Постійно 

протягом дії  

програми 

  

2013 -2015 

роки 

Громадська організація 

«Голованівський 

районний центр 

підтримки та розвитку 

підприємництва», 

районний центр 

зайнятості 

Кошти Фонду 

Державного 

загального 

обов’язкового 

державного 

страхування на 

випадок 

безробіття 

2013 рік – 150 

тис.грн., 

2014 рік - 155 

тис.грн 

2015  рік -160 

тис.грн. 



Розділ ІІІ 

Формування інфраструктури розвитку підприємництва 

 Формування 

інфраструкту

ри підтримки 

підприємниц

тва 

Забезпечити  ефективне 

функціонування Центру підтримки та 

розвитку підприємництва  

Координація і методологічна допомога 

суб’єктам підприємницької діяльності 

щодо вдосконалення розвитку та 

формування підприємницького 

середовища. 

Проведення громадського обговорення, 

діалогів між органами влади та 

підприємцями з питань впровадження 

нового законодавства у сфері 

підприємництва 

Постійно 

протягом дії  

програми 

  

2013 -2015 

роки 

Управління економіки та 

розвитку інфраструктури  

райдержадміністрації, 

 

громадська організація 

«Голованівський 

районний центр 

підтримки та розвитку 

підприємництва» 

 

Державний реєстратор 

   

Адміністратор 

дозвільного центру  

 

Кошти районного 

бюджету  

затверджені під  

програму 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва  

 

Розвиток та 

утримання 

громадської 

організації 

«Голованівський 

районний центр 

підтримки та 

розвитку 

підприємництва« 

- 2013 рік-90 

тис.грн. 

2014рік-95 

тис.грн, 

2015 рік-95 

тис.грн. 

 

Підтримка малого 

підприємництва – 

по 100 тис.грн. 

щорічно 

Розділ ІV 

Ресурсне та інформаційне забезпечення  

1 Ресурсне та 

інформаційн

е 

забезпечення  

Розробка бізнес планів та проектів, 

допомога суб’єктам підприємництва. 

Забезпечити  роботу Центру з видачі 

документів дозвільного характеру, 

діяльність яких сприятиме спрощенню 

процесу отримання дозволів на ведення 

підприємницької діяльності. 

Забезпечити підбір кадрів та належні  

матеріально-технічні умови для роботи 

адміністратора 

Постійно 

протягом дії  

програми 

  

2013 -2015 

роки 

Державний реєстратор,   

адміністратор 

дозвільного центру,  

управління економіки та 

розвитку інфраструктури 

райдержадміністрації, 

 громадська організація 

«Голованівський 

районний центр 

підтримки та розвитку 

Кошти районного 

бюджету 

згідно проекту 

програми 

соціального і  

економічного 

розвитку (Цільові 

і галузеві 

програми) 

Обслуговування 

дозвільного 

центру  - 5,3 

тис.грн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширення знань щодо створення 

бізнесу серед учнівської молоді 

 

Надавати інформацію іноземним 

партнерам про підприємства району, 

що мають намір співпрацювати з 

питань створення спільних 

підприємств 

Забезпечувати участь керівників та 

спеціалістів органів місцевої 

виконавчої влади району у семінарах, 

інших навчально-інформаційних 

заходах з питань підприємництва 

Забезпечити висвітлення проблем і 

стану розвитку малого підприємництва 

в місцевих засобах масової інформації 

підприємництва» 


