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Перелік місцевих бюджетів, які обласний бюджет, районні бюджети,
беруть участь у виконанні Бережанський,
Кременецький,
програми
Тернопільський, Чортківський міські
бюджети,
а
також
бюджети
об’єднаних територіальних громад
Загальний обсяг фінансових 6350,0 тис. гривень
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми, всього,
у тому числі:
кошти обласного бюджету
3350,0 тис. гривень
кошти місцевих бюджетів
2000,0тис. гривень
інші джерела, в тому числі
1000,0 тис.гривень
міжнародна технічна допомога
ХАРАКТЕРИСТИКА
обласної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2017-2018 роки
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Загальна характеристика регіону:
Площа території (тис. км кв.) – 13,8
Кількість населення (тис. чол.) - 1061,9
Специфіка – сільське господарство, переробна промисловість.
Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 1,9
Дата затвердження
Рішенням IV сесії VI скликання Тернопільської
Програми
обласної ради від 22 грудня 2016року № 440
(найменування і номер
відповідного рішення)
Головний замовник
Тернопільська обласна державна адміністрація
Програми
Головний розробник
департамент економічного розвитку і торгівлі
Програми
облдержадміністрації
Співрозробники:
структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської, Кременецької, Тернопільської та
Чортківської
міських
рад,
об’єднані
територіальні громади, вищі навчальні заклади,
регіональна рада підприємців при обласній
державній адміністрації, громадські об’єднання
підприємців
Мета Програми
Спрямування дій обласних та місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування області, суб’єктів малого
підприємництва, громадських об’єднань і спілок
підприємців, установ ринкової інфраструктури
на створення сприятливих умов для активізації
підприємницької діяльності та поліпшення
інвестиційного
клімату,
забезпечення

5.

6.
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конкурентоспроможності малого і середнього
підприємництва, підвищення його ролі у
вирішенні
завдань
соціально-економічного
розвитку області, формування і впровадження
ефективної державно-громадської системи його
обслуговування, підтримки і захисту.
Перелік пріоритетних
І. Упорядкування нормативно-правового
завдань Програми
регулювання
підприємницької діяльності.
II. Фінансово-кредитна та інвестиційна
підтримка.
III. Ресурсне та інформаційне забезпечення,
формування інфраструктури підтримки
підприємництва.
Очікувані кінцеві результати від
Дані станом на
Очікувані
реалізації Програми в динаміці
початок дії
показники
змін цільових показників:
Програми
Кількість малих підприємств /
кількість малих підприємств на
4890/46
4950/47
10 тис. чол. населення, одиниць
Кількість середніх підприємств /
кількість середніх підприємств
239/2
246/2
на 10 тис. чол. населення, одиниць
Чисельність працюючих у
суб’єктів малого / середнього
27,6/43,4
27,8/43,6
підприємництва (тис. осіб)
Кількість фізичних осіб42950
44000
підприємців
Питома вага малого і середнього
підприємництва у загальних
47,7
48,0
обсягах реалізованої продукції
(товарів, послуг) регіону (%)
Надходження до місцевого
бюджету від малого
940,0
1045,0
підприємництва (млн грн)
Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки суб’єктів малого і
середнього підприємництва (од.):
- бізнес-центри
7
8
- бізнес-інкубатори
2
2
- технопарки
1
- лізингові центри
- фінансово-кредитні установи:
(кредитні спілки, установи
взаємного кредитування)
77 (64)
78
- фонди підтримки
2 (1)
2 (2)
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7.
8.
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підприємництва
1
1
- інноваційні фонди і компанії
- інформаційно-консультативні
24
24
установи
Кількість створених робочих місць
5900
5500
у малому підприємництві
Терміни і етапи
2017 – 2018 роки
реалізації Програми
Джерела
Кошти обласного, районних, міських бюджетів,
фінансування
міжнародних
фінансових
організацій,
Програми
підприємств,
громадських
формувань
підприємців,
Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на
випадок безробіття, Державний фонд підтримки
фермерських господарств.
Система організації
Організаційний механізм управління реалізацією
контролю за
Програми включає постійно діючі і тимчасові
виконанням
громадські органи управління (регіональна рада
Програми
підприємців при облдержадміністрації, комісії,
робочі групи), інші.
Департаменти, управління облдержадміністрації,
територіальні органи міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, обласні
установи та організації, відповідальні за
здійснення запланованих заходів, забезпечують
реалiзацiю заходів обласної програми розвитку
малого і середнього підприємництва у повному
обсязi та у визначенi строки. Щоквартально, до 15
числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом,
надають iнформацiю про хід виконання Програми
департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
для
узагальнення.
Департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації щоквартально
здійснює
контроль за виконанням заходiв обласної
програми розвитку малого і середнього
пiдприємництва на 2017-2018 роки та iнформує
обласну державну адмiнiстрацiю, Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України
2. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в області

Станом на 01.01.2016 в області здійснювали господарську діяльність
4856 малих і 238 середніх підприємств.
За структурним розподілом частка малих підприємств у загальній
кількості підприємств області становить 95,29%, а частка середніх підприємств
- 4,67%.
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Структурний розподіл

підприємств
Середні
підприємства
4,67%

Великі
підприємства;
0,04%

Малі
підприємства
95,29%

У розподілі малих підприємств за видами економічної діяльності у
2015 році основну частку – 22,3% займає сільське, лісове та рибне
господарство, 21% – оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів. Вагому частку у галузевому розподілі займає
промисловість – 16,3%, операції з нерухомим майном – 9,3%, будівництво –
8%. Також, 5,2% займають підприємства у галузі професійної, наукової та
технічної діяльності, 4,4% – тимчасове розміщування й організація харчування.
Незначну частку у розподілі малих підприємств за видами економічної
діяльності займає охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1,8%,
надання інших видів послуг – 3,1% (в тому числі фінансова та страхова
діяльність – 0,8%, освіта – 0,5%, мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –
0,5%).
Кількість малих підприємств
за видами економічної діяльності у 2015 році
опт ов а т а роздрібна
т оргів ля; ремонт
ав т от ранспорт них
засобів
21,0%

сільське, лісов е т а
рибне господарст в о
22,3%

промислов іст ь
16,3%

будів ницт в о
8,0%

надання інших в идів
послуг
3,1%

операції з нерухомим
майном
9,3%

т имчасов е
розміщув ання й
організація харчув ання
1,9%

охорона здоров ’я т а
надання соціальної
допомоги
1,8%

інформація т а
т елекомунікації
3,1%
діяльніст ь у сфері
адмініст рат ив ного т а
допоміжного
обслугов ув ання
4,4%

професійна, науков а т а
т ехнічна діяльніст ь
5,2%

т ранспорт , складське
господарст в о, пошт ов а
т а кур’єрська діяльніст ь
3,6%

Більшість суб’єктів середнього підприємництва працюють у
промисловості – 37,8%, у сфері сільського, лісового та рибного господарства –
24,4%, на оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і
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мотоциклів припадає 13,9 % середніх підприємств, 9,2% - транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, 5,5% - будівництво.
На
діяльність середніх
суб’єктів
підприємництва
у сфері
адміністративного та допоміжного обслуговування припадає 2,9%, суб’єкти які
здійснюють операції з нерухомим майном - 2,5%, по 0,8% займають
підприємства за видом економічної діяльності - тимчасове розміщування й
організація харчування; сфера інформації та телекомунікацій; професійної,
наукової та технічної діяльності; охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Кількість середніх підприємств
за видами економічної діяльності у 2015
році
оптов а та роздрібна
торгів ля; ремонт
ав тотранспортних
засобів
13,9%

промислов ість
37,8%

сільське, лісов е та
рибне господарств о
24,4%

будів ництв о
5,5%

операції з нерухомим
майном
2,5%

мистецтв о, спорт,
в ідпочинок
0,4%
тимчасов е
розміщув ання й
організація харчув ання
0,8%
охорона здоров ’я та
надання соціальної
допомоги
0,8%

інформація та
телекомунікації
0,8%
діяльність у сфері
адміністратив ного та
допоміжного
обслугов ув ання
2,9%

професійна, науков а та
технічна діяльність
0,8%

транспорт, складське
господарств о, поштов а
та кур’єрська діяльність
9,2%

За територіальним розподілом, як і в минулі роки, майже половина
малих підприємств області розташована в обласному центрі – 2159 одиниць
(44,5%), у Тернопільському районі зосереджено 8,1% від загальної кількості
малих підприємств, Борщівському - 5,7%, Теребовлянському – 4,7 % і
Гусятинському – 3,7%. Найнижчий цей показник у Підгаєцькому і
Монастириському районах – відповідно 1,1 і 1,2 відсотка.
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення у 2015 році становила 46 підприємств, що у порівнянні з показником
2014 року на 1 підприємство більше.
Кількість малих підприємств
на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)
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Значно більшою від середньообласного показника є кількість малих
підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у місті Тернополі – 99 та в
Тернопільському районі 58 одиниць.
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
на малих підприємствах (млн грн)
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Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих підприємствах у
2015 році склав майже 11,5 млрд грн, що становить 15,8% загального обсягу
реалізації, або на 42,5% більше, ніж у 2014 році. Крім того, обсяг реалізованої
продукції (товарів, послуг) на середніх підприємствах у 2015 році склав майже
22,5 млрд грн, що становить 31% загального обсягу реалізації.
Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається
вирішення питання зайнятості населення. На початок 2016 року чисельність
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зайнятих на малих підприємствах становить майже 27,4 тис. осіб, на
середніх підприємствах – 43,3 тис.осіб. Крім того, в області зареєстровано 42,3
тис. підприємців - фізичних осіб.
Слід відзначити, що протягом останніх років спостерігається зростання
надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва.
Станом на 01.10.2016 загальна сума надходжень до зведеного бюджету
області від діяльності суб’єктів малого підприємництва становила майже 771,3
млн гривень, що на 332,9 млн грн. більше, ніж у відповідному періоді 2015
року.
Надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності
малого підприємництва (млн грн)
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За даними моніторингу протягом січня-вересня 2016 року
започаткували діяльність майже 2,7 тис. суб’єктів господарювання, з яких 349
юридичних осіб та понад 2,3 тис. фізичних осіб - підприємців. Водночас,
припинили господарську діяльність 1,7 тис. суб’єктів господарювання
(74 юридичні особи та 1,6 тис. фізичних осіб-підприємців). У поточному році
спостерігається уповільнення темпів зняття з реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності (знято з реєстрації на 288 малих підприємств та 3,5
тис. фізичних осіб-підприємців менше, ніж у відповідному періоді 2015 року).

Кількість зареєстрованих та знятих з реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності
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Підприємницькими структурами області протягом 10 місяців 2016 року
за рахунок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності створено близько
5,2 тис. робочих місць.
На споживчому ринку області функціонує близько 6,8 тис. об’єктів
торгівлі, 1,8 тис. закладів ресторанного господарства та 64 ринки. Із загальної
кількості понад 80% об’єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства
загальнодоступної мережі належать фізичним особам - підприємцям.
У січні-вересні 2016 року оборот роздрібної торгівлі по області
становив 15,9 млрд гривень, що складає 109,6% (у порівнянних цінах 103,8%)
до показника відповідного періоду 2015 року, зокрема товарооборот
підприємств торгівлі (юридичних осіб) склав 5,8 млрд гривень, що становить
110,3% (у порівнянних цінах 103,3%).
Очікуваний обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2016 рік - 22 млрд грн,
зокрема підприємств торгівлі - 7,9 млрд грн, що відповідно на 8,5 та 8,2%
більше показника 2015 року.
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (млн грн)
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У загальному обсязі роздрібного товарообороту області понад 60%
займає товарообіг підприємств торгівлі, які розміщені в м. Тернопіль.
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Розширення мережі об’єктів роздрібної торгівлі і побуту в області
здійснюється за рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції
недіючих об’єктів, облаштування ринків з продажу продовольчих і
непродовольчих товарів.
Кількість об’єктів (підприємств (юридичних осіб), які здійснювали
діяльність із роздрібної торгівлі станом на 01.01.2016 склала 1133 одиниці
(загальна кількість магазинів у цілому по області відносно 01.01.2015
збільшилась на 40 одиниць, або на 4,9%, торгова площа магазинів збільшилась
на 2,7% і становила 112,2 тис.кв.м); на ринках області станом на 01.01.2016
облаштовано 13,4 тис. торгових місць, що на 1% більше ніж на початок
2015 року.
Пріоритетним завданням залишається створення, зокрема на ринках,
умов для продажу продукції безпосередньо селянськими господарствами, а
також приватними сільгоспвиробниками, а також збільшення обсягів та
асортименту в торговельній мережі товарів місцевого виробника.
Суб’єкти малого підприємництва приймають активну участь в
ярмаркових заходах, здійснюють виїзну торгівлю, що організовуються з метою
забезпечення споживчого попиту населення продукцією за помірними цінами
(цінами виробника).
В області очікується розширення мережі підприємств сфери надання
послуг, залучення суб’єктів підприємницької діяльності побутової сфери до
виїзного обслуговування мешканців у населених пунктах, в яких відсутні
стаціонарні пункти обслуговування.
Обсяг нефінансових послуг, реалізованих споживачам підприємствами
сфери послуг у першому півріччі 2016 року склав 1540 млн гривень (103,8% до
показника відповідного періоду 2015 року). Населенню надано послуг на
695 млн гривень, що становить 45% від загального обсягу реалізованих послуг.
Найбільші обсяги реалізованих послуг припадають на сферу транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, сферу інформації
та телекомунікацій, а також сферу освіти.
Впродовж першого півріччя 2016 року в оптову та роздрібну торгівлю,
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів залучено 77,4 млн гривень
капітальних інвестицій, в тимчасове розміщування й організацію харчування майже 1 млн гривень.
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності” в області проводиться робота щодо
планування, підготовки проектів та прийняття регуляторних актів,
забезпечуючи при цьому доцільність та відповідність форм і рівнів державного
регулювання господарських відносин, досягнення максимально можливих
позитивних результатів при мінімальних витратах, прозорість, а також
врахування інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.
Обласною державною адміністрацією щороку затверджуються плани
підготовки проектів регуляторних актів, які оприлюднюються на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації.
Згідно з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на
2016 рік департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
підготовлено один регуляторний акт – розпорядження голови обласної
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державної адміністрації від 27 квітня 2016 року № 252-од „Про внесення
зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2008 року
№ 333”, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у
Тернопільській області 12 травня 2016 року за № 2/772. Цим розпорядженням
встановлено новий розмір тарифу на інвентаризацію нерухомого майна. При
підготовці проекту цього регуляторного акта здійснено базове відстеження його
результативності.
Також у поточному році відповідно до плану-графіку проведення
заходів щодо відстеження результативності прийнятих регуляторних актів
Тернопільської обласної державної адміністрації на 2016 рік здійснено
5 періодичних відстежень результативності регуляторних актів, зокрема таких
розпоряджень голови обласної державної адміністрації:
від 17 жовтня 2005 року № 537 „Про регулювання цін (тарифів) в
області”, зареєстроване у Тернопільському обласному управлінні юстиції
31 жовтня 2005 року за № 29/546;
від 5 липня 2006 року № 406 „Про окремі питання щодо
регулювання цін (тарифів) в області”, зареєстроване в Головному управлінні
юстиції у Тернопільській області 14 липня 2006 року за № 16/568;
від 15 серпня 2008 року № 601 „Про встановлення граничного
розміру плати за проживання у гуртожитках”, зареєстроване в Головному
управлінні юстиції у Тернопільській області 22 серпня 2008 року за № 21/623;
від 11 червня 2009 року № 402 „Про регулювання цін на продукцію
громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійнотехнічних та вищих навчальних закладах”, зареєстроване в Головному
управлінні юстиції у Тернопільській області 17 червня 2009 року за № 15/646
від 1 липня 2009 року № 475 „Про встановлення нормативу
рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ) і устаткування
на ринках з продажу товарів”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у
Тернопільській області 08 липня 2009 року за № 18/649.
З 1 жовтня 2016 року в Україні запроваджено пілотний проект щодо
тимчасового (до кінця поточного року) призупинення державного регулювання
цін на соціально-важливі продукти харчування. Необхідність такого кроку
зумовлена низькою ефективністю адміністративного регулювання в умовах
ринкової економіки та демонструє довіру влади до суб’єктів малого та
середнього бізнесу, що проявляється у зменшенні адміністративного
навантаження на суб’єктів, які виробляють соціально-важливі продукти
харчування.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30 вересня
2016 року № 568-од „Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на
товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів,
тимчасове обмеження застосування окремих розпоряджень голови обласної
державної адміністрації”, зареєстрованим у Головному територіальному
управлінні юстиції у Тернопільській області 30 вересня 2016 року за
№ 12/782, на період дії пілотного проекту призупинено застосовування
відповідних розпоряджень голови обласної державної адміністрації. В кінці
поточного року з урахуванням даних моніторингу цін в розрізі регіонів України
буде виявлено реальний вплив державного регулювання на ціноутворення в
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сфері продовольчих товарів та підготовлено обґрунтоване рішення
щодо подальшого його застосування.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання
громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг,
забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та
усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до
Закону України „Про адміністративні послуги” в області діє 21 центр надання
адміністративних послуг в усіх 17 районах, у містах обласного значення
Тернополі, Чорткові і Кременці, а також у Шумській об’єднаній територіальній
громаді (відкрито 12 жовтня 2016 року).
Крім того, робота щодо відкриття таких центрів проводиться в
Коропецькій,
Великогаївській,
Лопушненській,
Скала-Подільській,
Колодненській,
Мельнеце-Подільській,
Козлівській,
Теребовлянській,
Скалатській, Підволочиській, Золотниківській об’єднаних територіальних
громадах.
Протягом січня-жовтня 2016 року центрами надання адміністративних
послуг надано понад 133,4 тис. адміністративних послуг, із них майже 4,4 тис.
дозвільних документів, 2850 послуг у сфері міграції, майже 88,5 тис. послуг у
сфері землевпорядкування та 27,2 тис. послуг у сфері реєстрації.
Найбільше
послуг
надано
в
Тернопільському
(10420),
Теребовлянському (8655) і Чортківському (8430) районах.
Протягом січня-жовтня 2016 року за надані адміністративні послуги
через ЦНАП надійшло коштів на суму 7,6 млн грн, з них:
– у сфері державної реєстрації - 3,6 млн грн, зокрема, до державного
бюджету - 905,8 тис. грн, до районного бюджету - 1,9 млн грн та міського
бюджету - 795,1 тис. грн;
– у сфері земельних відносин - майже 2,2 млн грн, зокрема, до
державного бюджету - 366,1 тис. грн, до районного бюджету - 399,6 тис. грн, до
міського бюджету - 944 тис. грн та селищного бюджету - 447,4 тис. грн;
– інші платні адміністративні послуги - 1,9 млн грн, зокрема, до
державного бюджету - 1,1 тис. грн, до районного бюджету - 3,1 тис. грн, до
міського бюджету - 1,1 млн грн та селищного бюджету - 788,5 тис. гривень.
Площі створених центрів становлять від 51 до 100 кв. метрів (у місті
Тернополі – 513 кв. метрів), що відповідає вимогам Примірного регламенту
центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588.
Також в області проводиться робота щодо реалізації пілотного проекту
із запровадження електронних послуг. Так, при облдержадміністрації діє
робоча група з організації впровадження надання адміністративних послуг в
електронній формі в органах влади.
На сьогодні за допомогою порталу Ternopil.igov.org.ua громадяни
можуть у форматі он-лайн отримати 97 послуг органів державної влади в
електронному вигляді. У стані тестування (послуги, які планується запустити
найближчим часом) близько 15 послуг.
На даний час розпочато надання електронних послуг на районному рівні
(від 3 до 29 електронних послуг).
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З
метою
надання інформаційної, консультативної та
методичної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності при обласній та
районних державних адміністраціях, при територіальних підрозділах
центральних органів влади в області функціонують „гарячі лінії”.
Для надання методичної допомоги у впровадженні електронної системи
державних закупівель департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної
державної адміністрації за участю агентів „ПРОЗОРРО”, а також представників
авторизованих електронних майданчиків починаючи з жовтня 2015 року
проведено 11 безкоштовних навчальних семінарів на обласному та 27 - на
районному рівнях, якими охоплено всі райони області. В результаті, з початку
запровадження системи, станом на 15.11.2016 в області зекономлено понад
15 млн гривень. Суб’єкти малого та середнього бізнесу області активно беруть
участь у закупівлях та виграють тендери, оголошені замовниками по всій
території України. Так, станом на 15.11.2016 із загальної кількості закупівель,
що відбулися на території України, 3354 тендери відбулися за участю
697 постачальників, які зареєстровані у Тернопільській області. Очікувана
вартість по даних закупівлях становить 645,9 млн гривень, у тому числі сума
завершених тендерів – 389,7 млн гривень (2679 завершених тендерів).
Підписано 1835 контрактів на загальну суму 305,2 млн гривень.
З ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації,
представників бізнес-об’єднань та громадськості за сприяння Програми
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) „Лідерство в економічному
врядуванні” (ЛЕВ) розроблено Стратегію розвитку малого та середнього
підприємництва в Тернопільській області на 2016-2020 роки, яка затверджена
рішенням Тернопільської обласної ради від 22 вересня 2016 року № 318, та
розпочато реалізацію комплексу заходів з її виконання.
У 2016 році проведено низку заходів в рамках Днів підприємництва,
зокрема: семінар-практикум щодо започаткування та стратегії ведення
успішного бізнесу; семінар-практикум для підприємців на тему: „Нет воркінг:
Потрібні бізнес контакти”; майстер-клас щодо покращення ведення бізнесу;
обласна конференція щодо перспективних напрямів розвитку підприємництва
Тернопільщини; дні відкритих дверей на успішних підприємствах районів
області; обласний конкурс дитячих малюнків „Підприємництво очима дітей”;
ряд семінарів щодо виходу місцевих виробників на зовнішні ринки.
Для забезпечення ефективної організації роботи з надання
адміністративних послуг та сервісів Центрів обслуговування платників податків
у залі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ працює електронний
сервіс „Інспектор он-лайн”. Двічі на тиждень проводяться сеанси скайп -зв’язку
з платниками податків для надання консультацій. Так, у січні - вересні
2016 року цією послугою скористався 141 платник податків. Спільно з
інформаційним порталом 0352.com.ua та в режимі скайп-зв’язку організовано
та проведено 14 Інтернет-конференцій для платників податків.
За звітний період фахівцями органів Держаної фіскальної служби в
області підготовлено матеріали щодо роз’яснення для платників останніх змін
стосовно застосування положень Податкового кодексу та сплати єдиного
соціального внеску для суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того,
проведено 287 семінарів та практикумів для платників податків і зборів,

14
116 засідань „круглого столу”, 168 зборів, зустрічей з громадськістю, а
також 241 сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія”.
Головним управлінням ДФС в області проводиться систематична
інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням щодо пропагування
обов’язковості виплати суб’єктами господарювання заробітної плати із сплатою
податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Загалом протягом січня-вересня 2016 року інформаційні матеріали
стосовно даного питання висвітлювались у ЗМІ 588 разів, зокрема, 17 разів – у
пресі, 396 – в інтернет-виданнях та на сайтах місцевих органів влади,
озвучувались в 147 радіо- та 28 телеефірах.
Відділ реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів
ІДД ДФС України надає послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів
відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадян. Послугами підрозділу протягом
січня-вересня 2016 року скористались 7369 платників податків.
З метою підвищення кваліфікації конкурентноздатності місцевого
бізнесу, покращення ефективності його діяльності для створення інноваційного
клімату в області у поточному році СП Консалтинговою компанією „Бізнес –
центр” проведено 29 тренінг-програм для працівників малого та середнього
бізнесу за напрямками: техніка ефективного продажу; управління персоналом;
ведення бухгалтерського обліку на малому підприємстві; діловодство на ПК, у
яких взяли участь 116 представників малого та середнього бізнесу.
Регіональна рада підприємців при обласній державній адміністрації,
основним завданням якої є сприяння у створенні дієвого механізму взаємодії
суб'єктів господарювання, громадських організацій підприємців, об'єднань
підприємців та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на
засадах партнерства і відкритості, протягом 2016 року провела 6 засідань.
На засіданнях розглядалися питання щодо змін у зовнішньоекономічній діяльності підприємців після вступу в силу торгової частини Угоди
про асоціацію між Україною та країнами Європейського Союзу, проведення
Міжнародного інвестиційного форуму в області, про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку області за 2015 рік, проект
програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік,
запровадження системи електронних державних закупівель „ПРОЗОРРО”,
„Наявні підходи до вирішення проблеми приєднання до електромереж для МСБ
у діалозі з регіонами України: Тернопільщина”, за участю експертів Програми
USAID „Лідерство в економічному врядуванні”, можливості для підприємців
Тернопільської області пошуку виходів на ринки Європейського Союзу,
підготовки суб’єктів підприємницької діяльності до припинення дії мораторію
на перевірки малого та середнього бізнесу та звернення підприємців.
Важливою умовою успішного розвитку підприємництва є професійна
підготовка кадрів для сфери підприємництва.
Одним із напрямів, який має на меті покращення бізнес - середовища та
розвитку інфраструктури підтримки бізнесу, є робота щодо створення в області
мережі Центрів підтримки підприємництва.
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В
області
розроблено концепцію створення таких центрів в
рамках Програми польської допомоги з розвитку – 2016 „Підвищення
інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів”, в
якій Тернопільська область є пілотною, зокрема, в Кременецькому,
Чортківському, Бережанському районах. Також концепцією передбачено
створення консультативних пунктів в об’єднаних територіальних громадах.
Обласна служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну
роботу із роботодавцями з питань формування соціально-відповідального
бізнесу. У січні-вересні 2016 року проведено 692 семінари, у яких взяли участь
4805 роботодавців. Після проведення семінарів до базових центрів зайнятості
надійшло додатково понад 4,3 тис. вакансій, на які працевлаштовано майже
3,6 тис. осіб.
Центрами зайнятості області проводилась інформаційно-роз’яснювальна
робота серед безробітних щодо можливостей сприяння служби зайнятості для
організації підприємницької діяльності.
З початку року обласною службою зайнятості виплачено одноразову
допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності 103 особам.
У вищих навчальних закладах області організовуються та проводяться
тренінги з підготовки майбутніх підприємців, де фахівці знайомлять слухачів із
основами створення власної справи, законодавством, яке регулює відносини у
сфері міжнародного економічного співробітництва, правилами складання
бізнес-плану тощо.
Проблемні питання розвитку малого і середнього підприємництва:
 складне податкове адміністрування;
 нестабільність та недосконалість регуляторного поля;
 часті зміни економічного законодавства та підзаконних актів;
 обмежений доступ до фінансових ресурсів;
 недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів
підприємництва;
 слабка матеріально-технічна база значної кількості малих
підприємств, висока енергоємність виробництва, обмежена кооперація між
різними сегментами підприємництва;
 низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій
у малому бізнесі;
 низький рівень міжнародного співробітництва та гармонізації
українських стандартів з європейськими;
 обмежені можливості для експорту;
 незначна
кількість
об’єктів
інфраструктури
підтримки
підприємництва.
3. Головна мета та завдання Програми
Програма розвитку малого і середнього підприємництва в
Тернопільській області на 2017 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена
відповідно до законів України „Про Національну програму сприяння розвитку

16
малого підприємництва в Україні”, „Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні”, „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Стратегії розвитку
Тернопільської області на період до 2020 року, Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Тернопільської області на 2016-2020 роки та
методичних рекомендацій і визначає сукупність заходів, розроблення і
реалізація яких здійснюється на обласному рівні.
Головною метою програми є створення цілісної та ефективної системи
підтримки малого і середнього бізнесу, формування сприятливих умов для його
сталого подальшого розвитку, результатом якого буде зростання зайнятості та
збільшення добробуту населення.
Основними завданнями Програми є:
– усунення зайвих та удосконалення ефективних регуляторних бар’єрів;
– насичення товарних ринків, підтримка вітчизняного товаровиробника,
забезпечення якості, конкурентоспроможності товарів і послуг, що
виробляються суб’єктами малого підприємництва;
– сприяння розвитку діалогу між бізнесом та владою;
– поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у
сфері малого бізнесу, сприяння виходу малого і середнього підприємництва
області на нові ринки інших областей України та експорту продукції закордон;
– створення нових робочих місць, залучення суб’єктів господарювання
до зменшення рівня безробіття, залучення до підприємницької діяльності
інвалідів, жінок, молоді, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб;
– наповнення державного та місцевих бюджетів;
– активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів;
– організація підготовки та перепідготовки кадрів малого бізнесу для
роботи в умовах ринкової економіки;
– розбудова інфраструктури підтримки підприємництва в області.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми
Розв’язання існуючих проблем малого та середнього підприємництва,
відповідно до розробленого комплексу взаємопов’язаних та узгоджених
заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення
проблем розвитку малого підприємництва передбачено реалізувати наступним
шляхом:
- упорядкування нормативного регулювання підприємницької
діяльності завдяки здійсненню комплексу заходів щодо реалізації державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, проведення семінарівнавчань для представників органів влади та суб’єктів господарювання стосовно
роз’яснення законодавства, яке застосовується у сфері підприємництва тощо;
- надання фінансово-кредитної підтримки малому і середньому
підприємництву, відновивши діяльність Тернопільського обласного фонду
підтримки підприємництва, надавши фінансову допомогу Державним фондом
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підтримки фермерських господарств для
селянських
(фермерських)
господарств, компенсації роботодавцям фактичних витрат на створення
робочих місць у розмірі єдиного соціального внеску, виплативши одноразову
допомогу з безробіття з метою залучення безробітних до відкриття власної
справи тощо;
- ресурсного та інформаційного забезпечення, формування
інфраструктури підприємництва, здійснивши перепідготовку управлінських
кадрів для сфери підприємництва та організації професійного навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних для зайняття
підприємницькою
діяльністю,
провівши
конкурси
для
суб’єктів
підприємницької діяльності, надавши їм необхідну інформаційну підтримку
тощо.
Термін реалізації Програми 2017-2018 роки.
Заходи Програми передбачено реалізувати за рахунок коштів обласного
бюджету – 4540 тис. гривень, районних, міських міст обласного значення,
об’єднаних територіальних громад бюджетів – 1000 тис. гривень.
Крім того, окремі заходи Програми передбачено здійснити за рахунок
коштів Державного фонду підтримки фермерських господарств, коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття, навчальних закладів (згідно з кошторисними витратами та
прийнятими рішеннями) та суб’єктів господарювання, міжнародної технічної
допомоги.

Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
в тому числі:
обласний бюджет
районні, міські міст обласного
значення,
об’єднаних
територіальних громад бюджети
кошти
міжнародної
технічної
допомоги

тис. гривень
Усього витрат
на виконання
програми

2017 рік

2018 рік

4330,0

2020,0

6350,0

2330,0

1020,0

3350,0

1000,0

1000,0

2000,0

1000,0

-

1000,0

5. Заходи обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017 – 2018 роки
№ з/п
1
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Зміст заходу

Строк
Виконавці
Джерела
виконання
фінансування
2
3
4
5
5.1.Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Розроблення і затвердження плану
до 15 грудня
департамент економічного не потребує
підготовки проектів регуляторних
щороку
розвитку і торгівлі спільно
актів на наступний календарний рік,
з
структурними
оприлюднення його на веб-сайті
підрозділами
облдержадміністрації
облдержадміністрації
Забезпечення погодження проектів
постійно
структурні
підрозділи не потребує
нормативно – правових актів з питань
облдержадміністрації,
регулювання
підприємницької
райдержадміністрації,
діяльності в Державній регуляторній
виконавчі
комітети
службі України
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
органи
місцевого
самоврядування
(за
згодою)
Проведення базових, повторних і
постійно
структурні
підрозділи не потребує
періодичних
відстежень
облдержадміністрації,
результативності діючих регуляторних
райдержадміністрації,
актів із залученням громадських
виконавчі
комітети
об’єднань підприємців
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
органи
місцевого

Вартість (тис.
гривень)
6
-

-

-
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5.1.4.

Створення електронної бази чинних
регуляторних актів

2017 рік

5.1.5.

Здійснення моніторингу
регуляторної
політики
господарської діяльності

постійно

реалізації
в
сфері

самоврядування
(за
згодою)
департамент економічного Обласний
розвитку і торгівлі спільно бюджет
з
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
органи
місцевого
самоврядування,
Сектор
Державної
регуляторної
служби
України
у
Тернопільській області (за
згодою), Тернопільський
обласний фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного не потребує
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
Сектор
Державної

50,0

-
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5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Організація
та
проведення
спеціалізованих навчальних семінарів
для відповідальних фахівців місцевих
органів виконавчої влади та органів
місцевого
самоврядування
із
залученням експертів з питань
забезпечення реалізації державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності, в тому числі
використання
методики
М-тесту
(щороку 1 захід)
Організація та проведення тематичних
круглих столів, тренінгів, семінарів,
навчань, зустрічей та обговорень з
питань забезпечення реалізації прав у
здійсненні державної регуляторної
політики, в тому числі використання
методики М-тесту, з громадськими
об’єднаннями
суб’єктів
підприємницької діяльності, представниками
бізнесу, наукових установ, експертами
(щороку 1 захід)
Організація та проведення заходів
щодо обміну досвідом розробки та
запровадження
нових
практик
регулювання
підприємницької
діяльності в цілому та застосування
М-тесту, зокрема, з іншими регіонами

2017-2018 роки

2017-2018 роки

2017-2018 роки

регуляторної
служби
України у Тернопільській
області (за згодою)
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
Сектор
Державної
регуляторної служби у
Тернопільській
області,
експерти,
громадські
об’єднання (за згодою)
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
Сектор
Державної
регуляторної служби у
Тернопільській
області,
експерти,
громадські
об’єднання (за згодою)
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації
спільно з розробниками
регуляторних
актів,
експертами

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 20,0
2018 рік - 20,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0
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(щороку 1 захід)
5.1.9.

Організація та проведення семінарівпрактикумів, тренінгів, тематичних
зустрічей, навчань, конкурсів для
адміністраторів
центрів
надання
адміністративних послуг та суб’єктів
надання адміністративних послуг за
участю вітчизняних та міжнародних
експертів (щороку 4 заходи)

Організація
та
проведення
незалежними
експертами
соціологічного
опитування
у
Тернопільській області щодо якості
роботи
центрів
надання
адміністративних послуг та підготовка
рекомендацій для органів, що їх
утворили щодо покращення якості
надання адміністративних послуг
5.1.11. Організація
та
проведення
комплексного
соціологічного
опитування підприємців з вивчення
бізнес-клімату в регіоні, експертної
оцінки
відкритості
діяльності
державних
органів
та
чіткого
застосування законодавства
5.1.12. Організаційно-технічне забезпечення
5.1.10

2017-2018 роки

протягом
2017 року

протягом
2017 року

2017-2018 роки

департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
територіальні
органи
центральних
органів
виконавчої влади в області,
суб’єкти
надання
адміністративних послуг,
експерти
(за
згодою),
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
експерти (за згодою)

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 30,0
2018 рік - 30,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

10,0

департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації, вищі
навчальні заклади області
(за згодою), громадські
об’єднання, експерти (за
згодою)
департамент економічного

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

30,0

обласний

2017 рік - 15,0
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ефективної роботи регіональної ради
підприємців при облдержадміністрації
з питань розвитку підприємництва,
зокрема проведення засідань ради, в
тому числі виїзних, виготовлення
презентаційних
і
роздаткових
матеріалів
5.1.13. Забезпечення діяльності „гарячих
ліній”, „телефонів довіри” як системи
зворотного зв’язку між місцевою
владою та представниками бізнесу в
процесі удосконалення нормативноправової бази для підприємництва

розвитку
і
торгівлі бюджет
облдержадміністрації
спільно з регіональною
радою підприємців при
облдержадміністрації
постійно

5.1.14. Організаційно-методичне
забезпечення
створення
центрів
надання
адміністративних
послуг/віддалених робочих місць в
об’єднаних територіальних громадах

2017-2018 роки

5.1.15. Запровадження
електронного
документообігу між центрами надання
адміністративних послуг та суб’єктами
надання адміністративних послуг

2017 рік

райдержадміністрації,
вико-навчі комітети
Бережансь-кої,
Кременецької, Тернопільської та Чортківської
міських рад, органи
місцевого самоврядування,
територіальні органи
центральних органів
виконавчої влади в області,
контролюючі служби (за
згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ради
об’єднаних територіальних
громад
органи, що утворили
ЦНАП, суб’єкти надання
адміністративних послуг,
представники проектів
технічної допомоги (за
згодою)

2018 рік - 15,0

не потребує

-

не потребує

-

Обласний
бюджет,
районні, міські
міст обласного
значення,
об’єднаних

200 – обласний
бюджет
1000 – районні,
міські міст
обласного
значення,

23
територіальних
громад
бюджети,
кошти
міжнародної
технічної
допомоги
5.1.16.

Запровадження
системи
електронних послуг для бізнесу

надання

2017-2018 роки

структурні підрозділи
облдержадміністрації,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
представники проектів
технічної допомоги,
ІТ- волонтери (за згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

не потребує

5.1.17. Аналіз
ефективності
наявних 2017-2018 роки
не потребує
механізмів стимулювання розвитку
малого та середнього підприємництва
в області
5.2.Фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва
5.2.1. Відновлення роботи Тернопільського
2017-2018 роки департамент економічного обласний
обласного Фонду підтримки
розвитку і торгівлі
бюджет
підприємництва та фінансова
облдержадміністрації
підтримка статутної діяльності
спільно з радами
Фонду. Методично-організаційна
об’єднаних територіальних
допомога у створення відповідних
громад, Тернопільський
фондів в окремих об’єднаних
обласний Фонд підтримки

об’єднаних
територіальних
громад
бюджети
1000 - кошти
міжнародної
технічної
допомоги
-

-

2017 рік 400,0
2018 рік 400,0
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територіальних громадах

підприємництва,
представники проектів
технічної допомоги (за
згодою)

Здешевлення банківських кредитів для
суб’єктів
господарювання
через
механізм часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами малого і
середнього
підприємництва
для
реалізації інвестиційних проектів

2017-2018 роки

5.2.3.

Надання фінансової допомоги для
селянських (фермерських) господарств

2017-2018 роки

5.2.4.

Сприяння матеріальному заохоченню
роботодавців у створенні нових
робочих місць шляхом компенсації
фактичних витрат на їх створення у
розмірі єдиного соціального внеску

2017-2018 роки

5.2.2.

департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
ради
об’єднаних
територіальних
громад,
обласний Фонд підтримки
підприємництва
Державний
фонд
підтримки
фермерських
господарств, департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
обласний центр зайнятості

обласний
бюджет

1000,0

місцеві
бюджети

1000,0

кошти
Державного
фонду
підтримки
фермерських
господарств
кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок

згідно з
прийнятим
рішенням

у межах
кошторису
витрат
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5.2.5.

Залучення безробітних до відкриття
власної справи шляхом виплати
одноразової допомоги з безробіття

5.2.6.

Сприяння залученню інвестицій з
метою
розвитку
та
підтримки
підприємництва
в
усіх
сферах
діяльності

5.2.7.

Систематичне інформування
підприємців про грантові та кредитні
програми, в тому числі:
- системний моніторинг грантових та
кредитних програм, спрямованих на
розвиток бізнесу;
- оприлюднення інформації про
грантові та кредитні можливості на
відповідному веб-ресурсі

2017-2018 роки

обласний центр зайнятості

постійно

департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
органи місцевого самоврядування (за згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних органів
виконавчої влади, бізнесасоціаціями,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети

2017-2018 роки

безробіття
кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок
безробіття
не потребує

не потребує

у межах
кошторису
витрат

-

-
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5.2.8.

Організація та проведення тематичних
круглих столів (семінарів, навчань,
тренінгів, зустрічей) для представників
малого та середнього підприємництва
з підготовки грантових та кредитних
заявок (щороку 1 захід)

2017-2018 роки

5.2.9.

Організація та проведення тематичних
круглих столів, семінарів, навчань,
тренінгів, зустрічей з представниками
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з
питань
залучення
додаткових

2017-2018 роки

Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
ради об’єднаних
територіальних громад (за
згодою), Тернопільський
обласний фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
ради об’єднаних
територіальних громад,
бізнес-асоціації, експерти
(за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0
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фінансових ресурсів для підтримки
малого та середнього підприємництва
(щороку 1 захід)

5.2.10. Проведення інформаційно-агітаційної
кампанії, спрямованої на
позиціонування регіону як
інвестиційно - привабливого для
малого та середнього підприємництва
(виготовлення відео-презентаційних
матеріалів, каталогів, буклетів,
роздаткових матеріалів з символікою
області, флеш-пам'ять тощо)
5.2.11. Розвиток державно-приватного
партнерства, поширення успішних
практик. Формування переліку
проектів, які можуть бути реалізовані
в рамках Закону України «Про
державно-приватне партнерство»
5.2.12 Створення паспорту експортного
потенціалу Тернопільської області.
Проведення навчання для малого та
середнього бізнесу щодо розширення
зовнішньоекономічної діяльності
5.2.13. Створення електронної бази даних
вільних земельних ділянок для

2017-2018 роки

2017-2018 роки

2017 рік

2017 рік

Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
ради
об’єднаних
територіальних
громад,
експерти (за згодою)
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва
структурні
підрозділи обласний
облдержадміністрації,
бюджет
райдержадміністрації,
органи
місцевого
самоврядування
(за
згодою)
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва
департамент економічного не потребує
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації
департамент економічного не потребує
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації
департамент економічного не потребує
розвитку і торгівлі спільно

2017 рік - 50,0
2018 рік - 50,0

-

-

-
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започаткування бізнесу та реалізації
інвестиційних проектів
5.2.14. Створення електронної бази даних
об’єктів комунальної та державної
власності, які можуть бути
використанні для започаткування
бізнесу та реалізації інвестиційних
проектів
5.2.15. Формування та розробка карти-схеми
земельних ділянок для розміщення
об’єктів туристичної інфраструктури

5.3.1.

2017 рік

2017 рік

з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації
департамент економічного не потребує
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації

-

департамент економічного не потребує
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації
5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва
2017 рік - 30,0
Створення єдиного інформаційного 2017-2018 роки департамент економічного обласний
розвитку і торгівлі спільно бюджет, кошти 2018 рік - 20,0
ресурсу для підприємців, який
міститиме необхідну інформацію про
з іншими структурними
міжнародної
заснування та ведення бізнесу,
підрозділами
технічної
оперативну інформацію про зміну
облдержадміністрації,
допомоги
відповідних
нормативно-правових
бізнес-асоціаціями,
актів тощо
райдержадміністрації,
виконавчими комітетами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
експерти (за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
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5.3.2.

Створення мережі центрів розвитку 2017-2018 роки
підприємництва та налагодження їх
співпраці з усіма зацікавленими
сторонами

5.3.3.

Організація та проведення заходів 2017-2018 роки
щодо налагодження зв'язків та обміну
досвідом з іншими регіонами України
стосовно розвитку та підтримки
діяльності об'єктів інфраструктури
малого та середнього підприємництва
(щороку 1 захід)
Організація та проведення форуму для 2017-2018 роки
підприємств малого та середнього
бізнесу з актуальних питань розвитку
підприємництва (щороку 1 захід)

5.3.4.

департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних органів
виконавчої влади, бізнесасоціації, експерти,
представники проектів
технічної допомоги (за
згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
експерти (за згодою)

кошти
міжнароднотехнічної
допомоги

у межах
кошторису
витрат

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
ради об’єднаних
територіальних громад,
експерти, бізнес-асоціації

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 100,0
2018 рік - 100,0
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5.3.5.

Організація та проведення конференції
щодо перспективних напрямків
розвитку підприємництва
(щороку 1 захід)

2017-2018 роки

5.3.6.

Організація та проведення круглих
столів, семінарів, навчань, тренінгів,
майстер-класів, обговорень, зустрічей,
конкурсів тощо з актуальних питань
ведення бізнесу (щороку 7 заходів)

2017-2018 роки

(за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
ради об’єднаних
територіальних громад,
експерти, бізнес-асоціації
(за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
ради об’єднаних
територіальних громад,

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 50,0
2018 рік - 50,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 100,0
2018 рік - 100,0
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5.3.7.

Поширення інформації про успішні
бізнес-практики в процесі здійснення
виробничо-комерційної діяльності
шляхом налагодження співпраці з
місцевими бізнес-асоціаціями та
окремими представниками бізнесу з
метою вивчення їхнього досвіду та
оприлюднення кращих практик на
відповідних інформаційних ресурсах

2017-2018 роки

5.3.8.

Організація та проведення круглих
столів, семінарів, навчань, обговорень,
тренінгів та зустрічей з питань
впровадження
інновацій
на
підприємствах, зокрема у сфері
енергозбереження
та
екологічної
безпеки (щороку 1 захід)

2017-2018 роки

5.3.9.

Організація
науково-освітніми
установами
ярмарків
ідей
та
пропозицій для бізнесу

2017-2018 роки

експерти, бізнес-асоціації
(за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно
з структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних органів
виконавчої влади,
представники бізнесасоціацій, об’єктів бізнесінфраструктури (за згодою)
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
представники бізнесасоціацій, представники
проектів технічної
допомоги (за згодою)
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

не потребує

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

кошти вищих
навчальних
закладів

-

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0
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5.3.10. Модернізація навчальних програм та
спеціальностей, а також державних
замовлень у вищих навчальних
закладах та регіональних замовлень у
професійно-технічних навчальних
закладах на предмет їх відповідності
потребам бізнесу
5.3.11. Проведення „Днів відкритих дверей”
на
успішних
підприємствах
Тернопільщини

2017-2018 роки

5.3.12. Організація та проведення круглих
столів, тренінгів, навчань, обговорень,
семінарів та зустрічей з питань
успішних практик участі малих та
середніх підприємств у електронних

2017-2018 роки

2017-2018 роки

виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
вищі навчальні заклади
регіону, бізнес-асоціації (за
згодою)
управління освіти і науки
не потребує
облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості,
бізнес-асоціації,
представники навчальних
закладів
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації,
представники бізнесу (за
згодою)
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети

не потребує

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

-

-

2017 рік - 15,0
2018 рік - 10,0
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державних
заходи)

закупівлях

(щороку

2

5.3.13. Систематичний моніторинг та оцінка
участі
підприємств
регіону
в
електронних державних закупівлях
5.3.14. Створення системи інформування для
проведення інформаційної кампанії з
метою заохочення малого та
середнього підприємництва до участі в
електронних державних закупівлях

2017-2018 роки

5.3.15. Сприяння участі малого та середнього
підприємництва Тернопільщини в
бізнес-форумах та інших промоційних
заходах, які проводяться в інших
регіонах

2017-2018 роки

2017 рік

Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
експерти,
представники
проектів
технічної
допомоги (за згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації, експерти
(за згодою)
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
Тернопільський обласний
фонд
підтримки
підприємництва

не потребує

-

не потребує

-

кошти
суб’єктів
господарюванн
я

34
5.3.16. Інформування суб’єктів малого та
середнього бізнесу області щодо
можливостей
взаємодії
з
підприємствами в інших регіонах
України

2017-2018 роки

5.3.17. Формування
(оновлення)
інформаційної бази товарів (послуг), а
також виготовлення уніфікованих
бізнес-каталогів та поширення (у
друкованому
вигляді
та
на
електронних носіях) для промоції
товарів (послуг) місцевих суб’єктів
господарювання

2017-2018 роки

5.3.18. Організація та проведення тематичних
круглих столів, семінарів, навчань,
тренінгів, зустрічей з питань виходу
малих та середніх підприємств на
зовнішні
ринки,
зокрема
використовуючи можливості Угоди
про асоціацію України з ЄС ( щороку 2
заходи)

2017-2018 роки

структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації (за згодою)
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації
(за
згодою), Тернопільський
обласний фонд підтримки
підприємництва
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
представники
проектів
технічної допомоги (за

не потребує

-

обласний
бюджет

2017 рік - 40,0
2018 рік - 30,0

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 15,0
2018 рік - 15,0
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5.3.19. Проведення конкурсу „Підприємець
року Тернопільщини” (щороку 1захід)

2017-2018 роки

5.3.20. Організація та проведення зустрічей
представників органів влади та бізнесу
з метою налагодження ефективного
діалогу

2017-2018 роки

5.3.21. Організація

2017-2018 роки

та

проведення

тижня

згодою)
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації (за згодою)
департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних органів
виконавчої влади,
райдержадміністраціями,
виконавчими комітетами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації, суб’єкти
господарювання (за
згодою), Тернопільський
обласний фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного

обласний
бюджет

не потребує

обласний

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

-

2017 рік - 35,0
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підприємництва,
програма
якого
передбачає
організацію
круглих
столів, тренінгів, семінарів, навчань
виставок,
конкурсів
з
питань
підприємництва
та
відзначення
кращих підприємців області в рамках
урочистих
заходів
з
нагоди
святкування Дня підприємця (щороку
4 заходи)

5.3.22. Організація та проведення заходів
щодо відзначення професійних свят
(за галузевим принципом) суб’єктів
малого та середнього підприємництва
(щороку 2 заходи)

2017-2018 роки

розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних органів
виконавчої влади,
райдержадміністраціями,
виконавчими комітетами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціаціями,
експертами (за згодою),
Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
департамент економічного
розвитку і торгівлі спільно
з іншими структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
територіальними органами
центральних
органів
виконавчої
влади,
райдержадміністраціями,
виконавчими комітетами
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та

бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2018 рік - 40,0

обласний
бюджет

2017 рік - 15,0
2018 рік - 15,0
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5.3.23. Проведення навчальних заходів, у
тому числі факультативних уроків
підприємництва
в
школах
та
професійно-технічних
навчальних
закладах області

2017-2018 роки

5.3.24. Сприяння створенню рад підприємців
при
райдержадміністраціях
та
об’єднаних територіальних громадах

2017 рік

5.3.25. Сприяння
залученню
проектів
міжнародної
технічної
допомоги,
спрямованих
на
посилення
спроможності бізнес-асоціацій
5.3.26. Залучення представників бізнесу та
бізнес-асоціацій
до
публічного
обговорення рішень, що стосуються
діяльності малого та середнього

2017-2018 роки

2017-2018 роки

Чортківської міських рад,
бізнес-асоціаціями
(за
згодою)
управління освіти і науки не потребує
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
бізнес-асоціації,
представники навчальних
закладів,
експерти
(за
згодою)
департамент економічного не потребує
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, ради
об’єднаних територіальних
громад,
бізнес-асоціації,
підприємці (за згодою)
департамент економічного не потребує
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
бізнес-асоціації (за згодою)
структурні
підрозділи не потребує
облдержадміністрації,
територіальні
органи
центральних
органів

-

-

-

-
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підприємництва
і
перспективних
напрямків розвитку області

5.3.27. Сприяння розвитку бізнес-інкубаторів
та інших елементів інфраструктури
малого та середнього підприємництва,
у тому числі на базі навчальних
закладів регіону

2017-2018 роки

виконавчої
влади,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
департамент економічного не потребує
розвитку
і
торгівлі,
управління освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
навчальні заклади області,
бізнес-асоціації,
представники
проектів
технічної допомоги (за
згодою)

-
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5.3.28. Організація та проведення заходів
щодо
створення
індустріальних,
технологічних парків (щороку 2
заходи)

2017-2018 роки

5.3.29. Поширення інформації про успішну
практику
молодіжного
підприємництва

2017-2018 роки

департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
органи
місцевого
самоврядування,
ради
об’єднаних територіальних
громад,
суб’єкти
господарювання,
бізнесасоціації, вищі навчальні
заклади,
представники
проектів
технічної
допомоги (за згодою)
відділ сім’ї та молоді
спільно з департаментом
економічного розвитку і
торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
навчальні заклади області,
бізнес-асоціації,

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

не потребує

2017 рік - 20,0
2018 рік - 20,0

-
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5.3.30. Проведення
молодіжних
бізнесконкурсів серед студентів вищих
навчальних закладів та професійнотехнічних навчальних закладів області

2017-2018 роки

5.3.31. Організація та проведення семінарів,
тренінгів, круглих столів, навчань для
демобілізованих учасників
антитерористичної операції,
внутрішньо переміщених осіб щодо
започаткування та ведення
підприємницької діяльності (щороку 1
захід)

2017 рік

5.3.32. Залучення міжнародної технічної
допомоги для розробки проектів
програм та інструментів залучення
учасників антитерористичної операції
та внутрішньо переміщених осіб до
підприємницької діяльності

2017 рік

5.3.33. Обмін досвідом з іншими регіонами
щодо започаткування та ведення
підприємницької
діяльності

2017-2018
роки

представники
проектів
технічної допомоги (за
згодою)
управління освіти і науки
спільно з відділом сім’ї та
молоді,
департаментом
економічного розвитку і
торгівлі
облдержадміністрації,
навчальні заклади області
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості,
регіональна
рада
підприємців
при
облдержадміністрації (за
згодою),
представники
проектів
технічної
допомоги (за згодою)
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської та
Чортківської міських рад
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

кошти
навчальних
закладів

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

не потребує

обласний
бюджет

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

-

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0
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учасниками
антитерористичної
операції та внутрішньо переміщеними
особами (щороку 1 захід)
5.3.34. Організація та проведення семінарів,
тренінгів, круглих столів, навчань для
жінок щодо започаткування та ведення
підприємницької діяльності (щороку 1
захід)

2017-2018
роки

5.3.35. Організація та проведення заходів
щодо залучення коштів національних
та іноземних благодійних фондів для
розвитку соціального підприємництва
(щороку 1 захід)

2017-2018
роки

5.3.36. Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з незайнятим
населенням
щодо
можливостей
започаткування
власної
справи,
сприяння
в
організації
підприємницької діяльності

постійно

виконавчі комітети міських
рад міст обласного
значення, обласний центр
зайнятості
департамент економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
обласний центр зайнятості,
регіональна
рада
підприємців
при
облдержадміністрації (за
згодою),
представники
проектів
технічної
допомоги (за згодою)
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад
райдержадміністрації,
виконавчі комітети міських
рад
міст
обласного
значення, обласний центр
зайнятості

обласний
бюджет, кошти
міжнародної
технічної
допомоги

2017 рік - 10,0
2018 рік - 10,0

обласний
бюджет

2017 рік - 5,0
2018 рік - 5,0

не потребує

-
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5.3.37. Проведення заходів „Ярмарка
вакансій”, „День відкритих дверей
центру зайнятості для підприємців”
тощо для незайнятого населення та
підприємців

2017-2018 роки

обласний центр зайнятості

5.3.38. Організація професійного навчання,
перенавчання
та
підвищення
кваліфікації безробітних для зайняття
підприємницькою діяльністю

постійно

обласний центр зайнятості,
навчальні заклади

5.3.39. Здійснення заходів щодо легалізації
„тіньової” зайнятості та обов’язкової
реєстрації
найманих
працівників,
зайнятих у малому бізнесі шляхом
укладання трудових договорів між
працівниками та суб’єктами підприємництва

постійно

5.3.40. Проведення Інтернет – конференцій
для платників податків

2017-2018 роки

кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

у межах
кошторису
витрат

кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
Головне
управління не потребує
Державної
фіскальної
служби
в
області,
Територіальна
державна
інспекція з питань праці в
області, інші контролюючі
органи, обласний центр
зайнятості

у межах
кошторису
витрат

Головне управління
Державної фіскальної
служби в області,

не потребує

-

-
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5.3.41. Проведення в рамках щорічних
2017-2018 роки
фестивалів майстер-класів та виставокярмарок ремісничих товарів

Тернопільський обласний
фонд підтримки
підприємництва
управління
культури, кошти
облдержадміністрації,
учасників
виконавчі
комітети
Бережанської,
Кременецької,
Тернопільської
та
Чортківської міських рад,
райдержадміністрації

у межах
кошторису
витрат

6. Очікувані результати програми
Реалізація заходів програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Тернопільській області на 2017-2018 роки дозволить досягти
збільшення:
– кількості малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного
населення до 49 одиниць;
– кількості зайнятих на малих і середніх підприємствах понад 70 тис.
осіб;
– кількості діючих суб’єктів фізичних осіб - підприємців до 45 тис.
осіб;
– обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) на малих і середніх
підприємствах відносно загального обсягу реалізації в області до 48 %;
– надходжень до усіх рівнів бюджетів від діяльності суб’єктів малого
підприємництва понад 1 млрд гривень;
– кількості створених нових робочих місць у сфері малого
підприємництва до 5 тис. місць.
7. Організація виконання програми
та контроль за ходом її виконання
Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, взаємодію з
громадськими об'єднаннями підприємців та навчальними закладами області
щодо виконання заходів програми здійснює департамент економічного
розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.
Головним розпорядником коштів є департамент економічного розвитку
і торгівлі обласної державної адміністрації, який визначає першочерговість
виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми, наявності
фінансових та інших ресурсів за погодження з постійною депутатською
комісією Тернопільської обласної ради з питань соціально-економічного
розвитку, промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку, туризму, курортнорекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності.
Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з
урахуванням соціально-економічної ситуації в регіоні з відповідним
повідомленням у встановленому порядку Мiнiстерства економічного розвитку і
торгівлі України і Державної регуляторної служби України.
Механізм реалiзацiї заходів програми вимагає:
– постійного аналізу за ходом виконання програми;
– вiдповiдальності виконавців, що беруть участь у реалiзацiї заходів
програми;
– підготовки i внесення пропозицій щодо коригування програми.
Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної
адміністрації проводить щокварталу аналіз виконання заходів програми та
подає звіт у Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державну
регуляторну службу України та обласну державну адміністрацію.
Керуючий справами виконавчого апарату
Тернопільської обласної ради

І.Г.БАБІЙЧУК

