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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1 9 . 02 .2016  № 114

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації 
від 11 червня 2015 року № 270

З метою виконання розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 грудня 2015 року 
№ 760 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (із змінами), у зв’язку з уточненням 
змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення 
виконання завдань Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки, враховуючи Указ 
Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 «Про утворення 
військово-цивільних адміністрацій», керуючись Законом України «Пр<> 
військово-цивільні адміністрації»:

Внести зміни до Регіональної програми розвитку малого і середньою 
підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки, затвердженої 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 11 червня 2015 року № 270 (додаються).

м. Краматорськ

П.І. Жебрівський



Додаток
до розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

1.9 .,0 2 . 2.016___.№ 114

Зміни до Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Донецькій області на 2015-2016 роки

1. Пункт 11 Паспорту Регіональної програми викласти у новій редакції наступного змісту: 

«11. Загальні обсяги фінансування
тис.гри.

II.п. Джерела фінансування Усього в тому числі:
2015 рік 2016 рік

1 Державний бюджет - - -
2 Обласний бюджет 100765,2 355,9 100409,3
3 Місцевий бюджет - - -
4 Інші кошти 830000,0 - 830000,0'

Усього: 930765,2 355,9 930409,3

2. Пункт 8 Розділу 1 «Характеристка Регіональної програми розвитку малого і середнього 
підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки» викласти у новій редакції 
наступного змісту:

«

Всього,
тис.грн.

в тому числі:

8. Джерела фінансування Програми
2015 2016

Усього: 930765,2 355,9 930409.3

Основні джерела фінансування:

- кошти обласного бюджету 100765,2 355,9 100409,3

- інші кошти 830000,0 830000,0

3. Підпункт 2.2 пункту 2 Розділу 4 «Заходи Регіональної програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки» викласти у новій 
редакції наступного змісту:



Сприяння залу
ченню кредитних 
ресурсів у сферу 
малого та 
середнього 
підприємництва, в 
т.ч. через часткове 
відшкодування з 
обласного бюд
жету відсоткових 
ставок за 
залученими 
кредитами

і!

Часткове відшкодування з обласного бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього 
підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів

2016 Департамент еконо
міки облдержадміні
страції, Регіональний 
фонд підтримки 
підприємництва по 
Донецькій області

Кошти
обласного
бюджету

100000,0

|
|
і

Інформування суб’єктів господарювання про 
існуючі механізми фінансово-кредитної 
підтримки бізнесу, у тому числі 3 
використанням засобів масової інформації та 
електронних ресурсів

Постійно Управління 
Національного банку 
України в Донецькій 
області, райдержад
міністрації, виконавчі 
органи міських рад, 
Регіональний фонд 
підтримки
підприємництва по 
Донецькій області

Кошти
виконавців

Залучення фінансової та технічної 
міжнародної допомоги для надання 
підтримки суб’єктам малого і середнього 
підприємництва

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, структур
ні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприєм
ництва по Донецькій 
області, Донецька 
торгово-промислова 
палата

В межах 
кошторису 
виконавців

Залучення суб’єктів малого та середнього 
підприємництва до реалізації діючих та 
впровадження нових механізмів фінансової 
підтримки, участі у різноманітних 
«грантових» проектах, програмах тощо

|

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи 
міських рад, струк
турні підрозділи 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприєм
ництва по Донецькій 
області

В межах 
кошторису 
виконавців



Надання кредитної підтримки та розвиток 
перспективних форм кредитування малого та 
середнього підприємництва

2015-2016 Управління 
Національного банку 
України в Донецькій 
області, банківські 
установи області

Кошти
виконавців

830000,0

Надання фермерським господарствам області 
допомоги для придбання техніки, насіння, 
мінеральних добрив, паливно-мастильних 
матеріалів (на конкурсній основі)

2015-2016 Український 
державний фонд 
підтримки селянських 
(фермерських) 
господарств

Кошти
Українського
державного

фонду
підтримки
селянських

(фермерських)
господарств

Створення і розміщення в доступних 
інформаційних джерелах бази даних про 
форми фінансової підтримки в області

Раз на рік Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

4. Назву розділу «7. Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції «8. Фінансове забезпечення заходів Програми».

5. Пункт 2 та рядок «Всього» розділу 8 «Фінансове забезпечення заходів Програми» викласти у новій редакції наступного змісту:

« 8. Фінансове забезпечення заходів програми
тис.грн.

2. Фінансово-кредит
на та інвестиційна 
підтримка, створен
ня нових робочих 
місць, подолання 
наслідків 
проведення АТО

930185,2 92,6 930092,6 100185,2 92,6 100092,6 830000,0 830000,0 ;

і
І

Сприяння залученню ; 930000,0 
і кредитних ресурсів у ! 
і сферу малого та 

середнього підприєм
ництва, в т.ч. через

930000,0
і

;

100000,0 100000,0 830000,0 830000,0 |



часткове 
відшкодування з 
обласного бюджету 
відсоткових ставок за 
залученими кредитами

І-

Стимулювання 
інвестиційної та 
інноваційної 
активності у сфері 
малого та середнього 
підприємництва

30,0 30,0 30,0 30,0

Залучення суб’єктів 
малого та середнього 
бізнесу до участі в 
національних та 
регіональних проектах

127,1 62,6 64,5 127,1 62,6 64,5

Підвищення рівня 
соціальної відпо
відальності малого та 
середнього 
підприємництва

28,1 28,1 28,1 28,1

Всього на реалізацію 
і  Програми

930765,2 355,9 930409,3 100765,2 355,9 100409,3 830000,0 830000,0

Заступник керівника апарату облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

Зміни до Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2015-2016 роки підготовлені 
департаментом економіки облдержадміністрації

Директор департаменту О.І. Свинаренко


