
Проект 

Звіт про виконання обласної Програми розвитку  

малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки 

за підсумками 2016 року 

 

Протягом 2016 року в регіоні реалізовувалась обласна Програма розвитку 

малого і середнього підприємництва на 2015-2016 роки затверджена рішенням 

двадцять третьої сесії обласної ради VI скликання від 23 січня  2015 року. 

Її метою є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

бізнесу, його адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції 

відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, підвищення 

економічних показників регіону, забезпечення зайнятості населення, 

спрямування дій місцевих органів влади, суб’єктів малого і середнього бізнесу, 

громадських організацій підприємців, їх об’єднань на розв’язання актуальних 

проблем у сфері підприємництва, а також формування в суспільстві 

поважливого і доброзичливого ставлення до підприємців, роботодавців. 

Враховуючи можливості обласного бюджету на підтримку малого і 

середнього підприємництва за 2016 року використано 676,18  тис. гривень. 

Крім того, на виконання заходів Програми було використано 87 тис. грн. з 

районних бюджетів та 1093 тис. грн. обласних коштів, повернутих за раніше 

наданими кредитами. 

Основні заходи, на які було направлено кошти з обласного бюджету 

протягом минулого року це: 

- забезпечення фінансування у формі фінансового кредиту 4 

інвестиційних проектів на загальну суму 1,6 млн гривень (з них 460 тис. грн 

– кошти обласного бюджету, 87 тис. грн. - з місцевого бюджету, 1093 тис. 

грн – кошти обласного бюджету, повернуті за раніше наданими кредитами). 

- здійснення інформаційної та навчальної підтримки суб`єктів 

підприємницької діяльності (85,5 тис. грн); 

- видання інформаційних бюлетенів, довідників, проведення виставкових 

заходів  (21,1 тис. грн); 

- удосконалення системи надання адміністративних послуг (109,6 тис. 

грн.) 

Протягом січня-грудня 2016 року було взято на облік майже 5,6 тис. 

суб’єктів підприємництва (+321 од., або на 6,1% збільшення в порівнянні з 2015 

роком), з них 1240 од. - юридичні особи (+144 од., або зростання на 13,1%, 

відповідно).  

В області здійснювали господарську діяльність 6018 підприємств, з яких 

5675 малих, 338 середніх, 5 великих та понад 36 тис. фізичних осіб - 

підприємців.  За даними Головного управління Державної фіскальної служби в 

області, за звітний період було взято на облік майже 5,6 тис. суб’єктів 

підприємництва (+321 од., або на 6,1% збільшення в порівнянні з 2015 роком), з 

них 1240 од. - юридичні особи (+144 од., або зростання на 13,1%, відповідно). 

Малий та середній бізнес відіграє вагому роль в наповненні місцевих 

бюджетів. За січень-грудень 2016 року надходження до місцевих бюджетів від 



діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва зросли, порівняно з 

аналогічним періодом 2015 року,  на 43,3 % і  становили близько 1,5 млрд. грн, 

що разом складає 46,7% від усіх податкових надходжень, які контролюються 

Державною фіскальною службою в області. 

Велика увага приділяється реалізації освітніх заходів як для підприємців, 

що здійснюють господарську діяльність, так і для підприємців-початківців та 

безробітних, які тільки мають бажання розпочати власний бізнес. Проходить 

«Молодіжна школа бізнесу» систематично проводяться «Дні юридичної 

допомоги», різноманітні семінари та тренінги, на обласному телебаченні 

запроваджено цикл телепередач «Власна справа» та багато іншого.  

Протягом звітного періоду продовжувалась робота щодо удосконалення 

системи надання адміністративних послуг в області.  

З метою підвищення якості надання адміністративних послуг в області, 

покращення матеріально-технічної бази районних центрів надання 

адміністративних послуг проведена робота щодо оновлення комп’ютерної 

техніки таких центрів. 

Крім того, проведено роботу щодо підключення за  та передачі 

адміністраторам, державним адміністраторам у користування інформаційної 

системи ЛІГА:ЗАКОН. 

Значна увага облдержадміністрації приділяється реалізації державної 

регуляторної політики. 

Вся інформація, що стосується реалізації регуляторної політики в області 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації  

(http://cg.gov.ua)  в  рубриці  “Регуляторна діяльність”.  Для забезпечення 

систематизації регуляторних актів на веб-сайті розміщено та постійно 

оновлюється “Реєстр діючих регуляторних актів Чернігівської обласної 

державної адміністрації”, який станом на 1 січня 2017 року налічує 77 

регуляторних актів. Також обласною державною адміністрацією ведеться 

відповідний зведений реєстр діючих регуляторних актів райдержадміністрацій, 

міських рад та їх виконкомів.  

Загальна кількість регуляторних актів, щодо яких за 2016 рік  

облдержадміністрацією, райдержадінітраціями та виконавчими комітетами 

міських рад здійснено відстеження результативності їх дії, становить 60 актів.  

В області постійно проводяться зустрічі з представниками організацій та 

об’єднань підприємців, на яких розглядаються питання щодо створення умов 

для покращення підприємницького клімату в регіоні.  
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