ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 26 лютого 2016року

№ 46
смт. Голованівськ

Про районну Програму розвитку
малого і середнього підприємництва
у Голованівському районі на 2016 -2020 роки
Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
районної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016-2020 роки, на підставі статті 9 Закону України
«Про державну підтримку малого підприємництва» та пункту 16 частини 1
статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою
забезпечення виконання заходів та основних показників Програми розвитку
малого підприємництва у Голованівському
районі на 2016-2020 роки,
стабільної роботи центру надання адміністративних послуг, виконання Закону
України «Про адміністративні послуги»,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016-2020 роки (далі – програма) (додається).
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування та місцевим
органам виконавчої влади, керівникам підприємств і організацій, суб’єктам
господарювання зосередити зусилля на забезпеченні виконання основних
показників програми та програмних заходів відповідно до встановлених
термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, екології,
торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної політики.
Голова районної ради

Б.Кучмій

Затверджено
рішення Голованівської
районної ради
від 26 лютого 2016року
№ 46
РАЙОННА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ГОЛОВАНІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2016 –2020 РОКИ
Вступ
Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016-2020 роки (далі Програма) розроблена зважаючи на
важливу роль малого підприємництва у розв’язанні економічних та соціальних проблем
району і області.
Розроблено з урахуванням Законів України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та
інших нормативно-правових актів, Указів Президента України, Програми діяльності
Кабінету Міністрів України, інших програмних, законодавчих та нормативно-правових
документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, затверджених головою
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Програма входить до системи заходів, спрямованих на забезпечення реалізації
стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики.
Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації
комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових,
соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого
підприємництва в районі.
Програма визначає основні шляхи реалізації на районному та обласному рівні
державної політики розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з активною
регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційним напрямком
розвитку району.
Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні» основними напрямами державної політики у сфері
розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:
1)удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування;
2)запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів
малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому
законодавстві;

3)залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і
соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для
державних та регіональних потреб;
4)забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх підприємств шляхом
запровадження державних програм кредитування, надання гарантій для отримання кредитів,
часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами тощо;
5)сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
6)гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
7)організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для
суб’єктів малого і середнього підприємництва;
8)впровадження механізмів сприяння та стимулювання до використання у
виробництві суб’єктами малого і середнього підприємництва новітніх технологій, а також
технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг).
Характеристика районної програми розвитку малого і середнього підприємництва у
Голованівському районі на 2016 - 2020 роки
Розділ І
Загальна характеристика району
Голованівський район розміщений у західній частині Кіровоградської області.
На півночі межує з Уманським районом Черкаської області, на півдні - з
Кривоозерським і Первомайським районами Миколаївської області, на сході з Вільшанським
і Новоархангельським, а на заході - з Ульяновським районами Кіровоградської області.
Загальна площа району – 99 209 га.
Районний центр – смт. Голованівськ.
Відстань до обласного центру м.Кіровоград: залізницею – 198 км, шосейними
шляхами – 183 км.
На території району знаходиться 50 населених пунктів, з яких два селища міського
типу (смт. Голованівськ, смт. Побузьке) та 48 сіл, що відповідно підпорядковані 2 селищним
та 22 сільським радам.
Північна територія району відноситься до південної частини Правобережного
Лісостепу, а південна - до північної частини Правобережного Степу.
Клімат району – помірно континентальний. Середньорічні температури: літня + 20,6 0
С , зимова – 5,4 0 С. В окремі дні липня-серпня температура може досягати + 38 0 С, а в
січні – лютому знижується до - 30 0 С. Середня річна кількість опадів становить 451 мм.
Через північну частину протікає річка Ятрань, яка впадає в річку Синюху.
В південній частині протікає річка Південний Буг. Крім цього, є річки місцевого
значення: Кайнара, Деренюха, Нетека, Циганка, Чумата, Свинарка.
На півночі району знаходяться значні площі лісових масивів. Відсоток лісистості
території складає 13,4% , що значно більше, ніж в середньому по області.
Площа лісових та деревно-чагарникових насаджень складає 13367 га, з них
полезахисних лісосмуг -1151,6 га.
Розділ ІІ
Розробники програми

Головний розробник Програми – управління економічного розвитку,торгівлі,
промисловості, інфраструктури та надання
адміністративних послуг райдержадміністрації
Співрозробники :

1. Структурні підрозділи райдержадміністрації
2.Селищні та сільські ради.
Розділ ІІІ
Мета Програми

Головною метою Програми є реалізація в районі державної політики розвитку малого і
середнього підприємництва, спрямованої на створення сприятливих правових та
організаційно-економічних умов для продуктивної самозайнятості населення, зниження
рівня безробіття, насичення внутрішнього споживчого ринку, подальшого розвитку
конкурентних відносин, розв’язання соціально-побутових проблем населення, формування
середнього класу, як необхідної передумови політичної стабільності та демократичного
розвитку суспільства.
Досягнення головної мети Програми вимагає вирішення таких пріоритетних завдань:
- створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва у сільській місцевості;
- створення умов для розвитку добросовісної конкуренції, подолання проявів монополізму в
окремих галузях виробництва та сфери послуг;
- залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств
населення.
Для вирішення низки проблем по створенню робочих місць у системі малого бізнесу
та подолання безробіття намічається здійснити такі заходи:
- спрямувати частину коштів служби зайнятості для організації підприємницької діяльності
безробітних;
- здійснити профільну підготовку безробітних за обраними напрямками підприємницької
діяльності.
Основними принципами на яких базується Програма є: об'єктивність - розроблення
на основі даних органів державної статистики, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, а також звітних даних із офіційних видань; науковість – розроблення на
науковій основі з постійним удосконаленням методології та використанням світового
досвіду в галузі прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку;
гласність - забезпечення доступу громадськості, що передбачає інформування про цілі,
пріоритети та показники Програм та забезпечує суб'єктів підприємницької діяльності
необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності; рівність –
дотримання прав та врахування інтересів
місцевого самоврядування та суб'єктів
господарювання всіх форм власності під час розробки Програм; доцільність – визначення
обґрунтованої необхідності розробки Програм з метою підтримки суб’єктів малого і
середнього підприємництва; ефективність - забезпечення досягнення внаслідок реалізації
Програм максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; дотримання
загальнодержавних інтересів - розроблення Програм виходячи з необхідності забезпечення
реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики та економічної безпеки
держави.

Розділ ІV
Стан розвитку та аналіз проблем
малого підприємництва
У переліку пріоритетних завдань державної регіональної політики одним із головних
напрямків визначено розвиток малого та середнього бізнесу.
Аналіз проблем економічного та соціального розвитку району неможливий без
вивчення стану виробництва, ринку праці, інвестиційного клімату, умов господарювання,
вкладу в економіку та наповнення бюджету від суб’єктів малого бізнесу.
Формування комплексу заходів по підвищенню ефективності цього сектора економіки
району, подоланню недоліків і територіальної диференціації у 2016-2020 роках проведено на
основі ґрунтовного аналізу динаміки розвитку і сучасного стану малого бізнесу у розрізі
галузей економіки і територій району.
Станом на 01.11.2015 в районі зареєстровано 1396 суб’єкта господарювання, в т.ч.:
- фізичних
– 959 осіб;
- юридичних – 437 осіб.
В тому числі фермерських господарств більше 90.
Торговельна і побутова мережа в районі і складає 247 та 50 об’єкта відповідно, також
55 ларьків, 32 кафе, бари, 1 ресторан та 10 автозаправочних станцій.
Об’єкти інфраструктури підтримки малого бізнесу (надання послуг, кредитів):
2- кредитні спілки
1- асоціація фермерів Голованівського району
4- філії банків
1- Центр адміністративних послуг
Частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств – 4,6%.
Частка малих підприємств у загальній кількості підприємств – 95,4%.
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 3
одиниці.
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – 52,0
од.
Частка найманих працівників середніх підприємств у загальній кількості найманих
працівників – 58,8%.
Частка найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих
працівників – 41,2%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 63,9%.
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) – 36,1%.
Площа земельних ділянок , наданих суб’єктам підприємницької діяльності для
розвитку бізнесу, в розрахунку на одиницю населення – 17,5 кв.м.
На 1 листопада адміністратором центру адміністративних послуг зареєстровано 4561
заяв на надання адміністративної послуги. З них надано дозволів 2896, (інші це – відмови
131), надано консультацій – 1259.
Найбільший промисловий потенціал мають підприємства переробної промисловості. В
районі випускається (виробляється) феронікель, лікарські вироби, крупи, борошно, олія,

деревина та інше. І найбільшу питому вагу займають підприємства з приватною формою
власності.
Аграрний сектор економіки для району завжди був визначальним як в плані
продовольчої безпеки, так і в цілому для його соціально-економічного розвитку.
У районі налічується 12 агрофірм, 2 приватних підприємства, які займаються
сільськогосподарським виробництвом, 96 фермерських господарств, 1465 одноосібників, які
обробляють 7 208,5 га землі.

Сільськогосподарські підприємства
за організаційно-правовими
формами господарювання

Структура посівних площ
Господарські товариства

Структурапідосновними
посівних площ під основними
сільськогосподарськими культурами
сільськогосподаоськими
культурами
(всі категорії підприємства)

Приватні підприємства
Виробничі кооперативи
ЗАТ

Зернові культури

Фермерські господарства

Соняшник

Державні підприємства
Підприємства інших форм
господарювання

Ріпак
Соя
Картопля
Овочі
Плоди і ягоди
Кукурудза
Гречка

Голованівський район має розвинене сільськогосподарське виробництво. Загальна
площа сільськогосподарських угідь складає 77,8 тис. га, з них ріллі 71 тис.га.
У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить
Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця, ячмінь, кукурудза, бобові,
гречка, просо). Значне місце серед технічних культур займають соняшник, ріпак, соя.
Наявність
інженерно-технічних
працівників,
досвіду
у
виробництві
сільськогосподарської техніки, продукції виробничо-технічного призначення та
продовольчих товарів створюють сприятливі стартові можливості для перетворення району
в розвинений аграрний регіон Кіровоградщини.
Основна номенклатура продукції, що випускається
району:

малими підприємствами

крупи, олія, борошно, хліб.
Основні види послуг, що надаються суб’єктами малого підприємництва:
перукарські, фотографія, ремонт меблів, ремонт побутової техніки.
Розділ V
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми
У сфері надання адміністративних послуг
З метою стабільної
спрямовані на:

роботи

Центру надання

адміністративних послуг

−
покращення
матеріально-технічного
забезпечення
адміністративних послуг (комп’ютерами та оргтехнікою);

центру

заходи
надання

− видання інформаційних матеріалів, інформування суб'єктів малого і середнього
підприємництва через ЗМІ про надання адміністративних послуг, діяльність центру надання
адміністративних послуг, роз’яснення порядку роботи Центру.
У сфері нагляду і контролю
Для створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької
діяльності Програми можуть передбачати заходи, спрямовані на:
- забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок суб’єктів
підприємницької діяльності контролюючими органами відповідно до норм Закону України
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
- недопущення випадків примусового залучення коштів суб’єктів підприємництва в
фонди, не передбачені законодавством;
- забезпечення рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності підприємствам
всіх форм власності;
- захист суб’єктів підприємництва від бюрократичного тиску, запровадження
дисциплінарної та адміністративної відповідальності державних органів місцевої влади за
порушення встановлених регуляторних процедур;
- захист інтелектуальної власності.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Заходи Програми спрямовуються на досягнення цілі – створення стабільної і
гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих і
середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів.
Головним завданням Програми у сфері фінансово-кредитної та інвестиційної
підтримки є об’єднання фінансових можливостей всіх джерел підтримки малого і середнього
підприємництва в регіоні, створення оптимальних механізмів ефективного цільового
використання фінансових та інвестиційних ресурсів.
Для підвищення ефективності й результативності заходів рекомендується направляти
на фінансово-кредитну допомогу малим і середнім підприємствам.
З метою розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього
підприємництва (в тому числі початківців) до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для
їх розвитку, необхідно реалізувати комплекс заходів за наступними напрямками:
- створення за участю органів місцевої влади та самоврядування мережі установ фінансовокредитної підтримки малого бізнесу (спеціалізованих фондів для підтримки суб’єктів малого
і середнього підприємництва, інвестиційних та інноваційних фондів) на пільгових умовах;
- розробка та запровадження механізму часткового відшкодування відсотків за кредити за
рахунок коштів місцевих бюджетів;
- сприяння створенню спеціалізованих установ мікрокредитування (кредитних спілок,
товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних установ);

- розробка механізмів гарантування повернення кредитів, в т.ч. поширення практики
кредитування без застави за порукою або рекомендаціями;
- започаткування системи кредитних історій малих підприємств спеціалізованими
організаціями (кредитними бюро) з метою спрощення доступу малих підприємств до
кредитів комерційних банків;
- розвиток мережі фінансових установ за підтримки міжнародних фондів і програм технічної
допомоги;
- впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну
сфери, венчурне фінансування.
Фінансова підтримка малого бізнесу може здійснюватись на поворотній і
безповоротній, платній і безоплатній основі.
Об’єктами преференційної фінансової підтримки можуть бути:
1. окремі категорії суб’єктів малого підприємництва (за соціальною ознакою);
2. певні види підприємницької діяльності
Перевага надається бізнес-проектам, що відповідають пріоритетним напрямам
стратегій соціально-економічного розвитку та загальнодержавним пріоритетам:
- розвиток депресивних територій та сільської місцевості;
- розвиток пріоритетних галузей або видів діяльності;
- створення нових робочих місць і самозайнятість для соціально вразливих категорій
населення (безробітних, інвалідів, звільнених в запас військовослужбовців, молоді, жінок).
Важливими факторами, що впливають на інвестиційну привабливість сфери
підприємництва є: термін окупності інвестиційного проекту, інтенсивне оновлення основних
фондів підприємств, розвиток системи лізингу, запровадження ефективної системи
страхування інвестиційних ризиків шляхом створення державних та недержавних страхових
компаній за участю іноземних інвесторів.
Під час відбору інноваційних проектів та підпрограм для їх реалізації в рамках
виконання Програми на окрему увагу заслуговують проекти та підпрограми, що спрямовані
на: створення нових робочих місць, розвиток пріоритетних галузей економіки, використання
місцевих природних, матеріальних та трудових ресурсів, впровадження інноваційних
енергозберігаючих та екобезпечних технологій, виробництво конкурентоспроможної
продукції, модернізацію виробництва.
Розділ VІ
Проблеми
По-перше. Потребує подальшого впорядкування і вдосконалення нормативно правова база у
сфері підприємницької діяльності. Необхідне закріплення на законодавчому рівні норм щодо
безумовного виконання чинного законодавство владними структурами і посилення
відповідальності посадових осіб за порушення прав підприємців.

По-друге. Спостерігається гострий дефіцит кваліфікованих фахівців для малого
підприємництва. Керівні кадри малих підприємств потребують набуття сучасних знань, у
тому числі з менеджменту, маркетингу тощо.
По-третє. Виходячи з необхідності подолання визначених основних проблем, які
заважають
розвитку підприємництва в районі, сформульовані головна мета і основні
завдання Програми, намічені основні напрямки діяльності місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів
підприємницької
діяльності,
громадських і профспілкових об’єднань підприємців на наступні 5 років.
По –четверте. Обмеженість фінансових ресурсів щодо реалізації регіональних програм
розвитку малого підприємництва.
Розділ VІІ
Структура виробництва Голованівського району
Динаміка розвитку малого підприємництва Голованівського району свідчить про
значний потенціал цього сектора економіки.
Найбільша кількість малих підприємств у минулому році функціонувала у сфері
торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.
Управлінням управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та надання адміністративних послуг
райдержадміністрації спільно з
районним центром зайнятості, податковою службою проводяться семінари з питань
реєстрації, ліцензування і здійснення підприємницької діяльності.
Розділ VІІІ
Розділи Програми за напрямками підтримки
Робота з реалізації державної політики у сфері розвитку малого підприємництва та
виконання основних завдань Програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать
поліпшення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва,
збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів
територій та сприятимуть підвищенню активності і впливу цього сектора економіки на
процес становлення громадянського суспільства.
Основними напрямками Програми є:
впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності,
реалізація державної регуляторної політики
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, впровадження нових фінансових
технологій підтримки малого підприємництва, зокрема, мікрокредитування, участь у
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення сектора послуг,
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для малого підприємництва
пріоритетна підтримка розвитку підприємництва у визначених сферах, насамперед
підприємців з числа соціально вразливих верств населення, молоді, жінок, інвалідів.
Підтримка пілотних проектів і бізнес планів, спрямованих на провадження
інноваційних ідей, новітніх технологій, підвищення якості і конкурентоспроможності
продукції.

Розділ ІХ
Впорядкування нормативного регулювання
підприємницької діяльності
П. 1. Головними напрямками удосконалення правового забезпечення розвитку малого
підприємництва в регіоні є:
-

здійснення нормативного регулювання адекватного рівню ринкових відносин;
удосконалення стилю і методів управління розвитком підприємництва;
створення системи контролю за реалізацією державної регуляторної політики.

П. 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
Фінансово-кредитна та інвестиційна
найважливішим завданням програми.

підтримка

малого

підприємництва

є

Більш повне використання фінансових ресурсів для розвитку підприємницької
діяльності, залучення структур малого підприємництва до виконання державних та
регіональних замовлень, надання приміщень та обладнання, що знаходяться у комунальній
власності територіальних громад, в оренду підприємницьким структурам на пільгових
умовах.
П. 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури
малого підприємництва.
У ході реалізації завдань програми розвитку малого підприємництва на 2016-2020 рр.
передбачається здійснити наступні заходи по ресурсному забезпеченню цього сектору
економіки району:
-

залучення до використання місцевої сировинної бази підприємств малого бізнесу;
створення умов для розвитку малих форм господарювання на селі;
формування позитивного іміджу підприємницької діяльності серед громадськості;

Розділ Х

Очікувані результати виконання Програми
та виконання показників у 2016-2020 роках

Головною метою у 2016-2020 роках буде забезпеченість стабільності та поліпшення
умов для створення і функціонування малого бізнесу, реалізації прав громадян на
підприємницьку діяльність.
В районі буде налічуватися фізичних осіб :
у 2016 р.-1340 чол.
у 2017 р.-1355 чол.
у 2018 р.-1370 чол.
у 2019 р.-1380 чол.
у 2020 р.-1395 чол.
Питома вага підприємств малого і середнього бізнесу в обсягах реалізації становитиме
відповідно 18,8%.
Обсяг фінансування
розвитку малого
підприємництва за рахунок
районних, міських
бюджетів, в т.ч.:

тис.грн.

2016 рік
110

тис.грн

10

2017 рік 2018 рік
110
110

10

10

2019 рік
110

2020 рік
110

10

10

- на розвиток Центру
надання адміністративних
послуг
тис.грн.

100

100

100

100

100

- на розвиток малого і
середнього бізнесу
Суб’єкти отримують допомогу і консультації в управлінні економічного розвитку,
торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних послуг
райдержадміністрації та державного реєстратора управління юстиції у Голованівському
районі, пред’явити зауваження та надати пропозиції за телефоном“гарячої лінії” управління
2-19-30.
Основними стратегічними завданнями на 2016-2020 роки буде:
робота органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо
створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу;
здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально
незахищених верств населення.
Розділ ХІ
Організація контролю за виконанням Програми
Основними напрямками контролю за реалізацією заходів та досягненням показників
Програми є:
- розпорядження голови райдержадміністрації про встановлення контролю за ходом
реалізації Програми:
- здійснення аналізу ходу виконання Програми та вжиття додаткових заходів,
спрямованих на досягнення мети Програми;
- отримання та аналіз державної статистичної звітності, виконання заходів та показників
програм;
Розділ ХІІ
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням
Програми будуть:

показників

розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю
за ходом реалізації Програми;
щоквартальна звітність структурних підрозділів районної держадміністрації органів
місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємницьких структур про
стан виконання відповідних заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання
Програми та прийняття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети
програми;
отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про
виконання заходів та показників Програми;
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми,
виявлення проблем;
обговорення стану та проблем реалізації Програм на засіданнях колегії
райдержадміністрації, сесіях районних рад, на засіданнях постійних комісій рад,
координаційній раді з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації;
проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід
реалізації програми
департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями цих

центральних органів виконавчої влади та при необхідності внесення коректив до
Програми.
Організаційне супроводження виконання Програми на 2016-2020 роки здійснює
управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації,
адміністратор
центру
надання
адміністративних послуг.

