
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 1 . 0 6 . 2 0 1 6 _________ №  492____

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 01 квітня 2016 року 
№ 249 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області 
на 2016 рік» (зі змінами), у зв’язку з уточненням обсягів фінансування по 
окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області 
на 2015-2016 роки, керуючись Законом України «Про військово-цивільні 
адміністрації»:

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

м Краматорськ

П.І. Жебрівський



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

гі. об.го/в № 99 г

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

1. Підпункти 1.2, 1.3 пункту 1 та підпункт 3.1 пункту 3 Розділу 4 «Заходи Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в 
Донецькій області на 2015 -  2016 роки» викласти у новій редакції наступного змісту:

№
з/п

Пріоритетні
завдання

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис.грн.

2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Забезпечення участі 
суб’єктів 
підприємництва у 
здійсненні державної 
регуляторної політики

Проведення громадських слухань, круглих 
столів, засідань дорадчих органів при місцевих 
органах виконавчої влади, органах місцевого 
самоврядування

Згідно 3 
планом

Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, структурні підрозділи 
облдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Організація проведення громадської експертизи 
регуляторних актів органів місцевого 
самоврядування та громадських слухань за її 
результатами

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд підтрим
ки підприємництва по 
Донецькій області (РФПП), 
Донецька торгово-промисло
ва палата (Д11 НІ), органи 
місцевого самоврядування

Кошти
обласного
бюджету

31,0

1.3. Спрощення умов для 
ведення бізнесу

Забезпечення ефективного функціонування 
Центрів надання адміністративних послуг

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад, територіальні органи 
міністерств та інших 
центральних органів 
виконавчої влади

В межах 
кошторису 
виконавців
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Здійснення моніторингу роботи Центрів 
надання адміністративних послуг в районах та 
містах області та підготовка аналітичної 
інформації центральним органам виконавчої 
влади

Щоквар
тально

Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення семінарів, нарад, круглих столів з 
питань удосконалення надання адмі
ністративних послуг та видачі документів доз
вільного характеру за участю бізнес-асоціацій, 
підприємців, громадських організацій

2015-2016 Райдержадміністрації, ви
конавчі органи міських рад, 
територіальні органи міні
стерств та інших централь
них органів виконавчої вла
ди, структурні підрозділи 
облдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

Надання повного комплексу адміністративних, 
консультаційних та інформаційних послуг 
платникам податків Донецької області

2015 -2016 Головне управління ДФС у 
Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців

Проведення моніторингу надання 
адміністративних послуг для підприємців та 
населення Донецької області

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

19,6

Розроблення та видання статистичного 
збірника «Рейтинг міст та районів Донецької 
області за розвитком малого підприємництва»

Щорічно Головне управління статис
тики у Донецькій області, 
департамент економіки 
облдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців

3.1. Забезпечення 
ресурсної, 
інформаційної 
підтримки суб’єктів 
малого та середнього 
підприємництва

Забезпечення функціонування телефонних 
«гарячих ліній»

2015-2016 Органи державного 
нагляду (контролю), 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
міські фонди підтримки 
підприємництва, виконавчі 
органи міських рад, 
райдержадміністрації

В межах 
кошторису 
виконавців
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Організація проведення виїзної «гарячої лінії» 
для підприємців для вирішення проблемних 
питань з організації та захисту бізнесу

2015-2016 Департамент економіки 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

25,2 80,4

Інформаційна підтримка спеціальних рубрик та 
постійно діючих програм, що висвітлюють 
питання розвитку підприємництва

2015-2016 Департамент інформаційної 
та внутрішньої політики 
облдержадміністрації, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

В межах 
кошторису 
виконавців

Інформування суб’єктів підприємництва про 
наявність вільних земельних ділянок для 
розвитку бізнесу

2015-2016 Райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
рад

В межах 
кошторису 
виконавців

Створення регіонального інформаційного 
центру малого підприємництва, що забезпечує 
доступ до міжнародних банків даних

2015-2016 Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
виконавців

Надання інформаційної підтримки суб’єктам 
малого та середнього підприємництва з 
використанням ІТ-технологій та друкованих 
видань

2015-2016 Департамент економіки 
облд ержад м і ні страції, 
Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Донецькій області, 
Донецька торгово- 
промислова палата

Кошти
обласного
бюджету

87,5 92,8

Проведення роботи щодо роз'яснення норм 
податкового законодавства, насамперед, з 
використанням Інтернет-ресурсу

2015-2016 Головне управління ДФС у 
Донецькій області

В межах 
кошторису 
виконавців

Розміщення на веб-сайті ДП «Донецьк- 
стандартметрологія» матеріалів на допомогу 
суб’єктам малого та середнього 
підприємництва

постійно Державне підприємство 
«Донецький науково- 
виробничий центр 
стандартизації, метрології 
та сертифікації»

В межах 
кошторису 
виконавців



4

Стимулювання самозайнятості населення 
шляхом надання безоплатних індивідуальних і 
групових консультацій з питань організації та 
провадження підприємницької діяльності

2015-2016 Донецький обласний центр
заинятости

Кошти Фонду 
загально

обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 

випадок 
безробіття

2. Пункти 1, 2, 3 та рядок «Всього» розділу 8 «Фінансове забезпечення Заходів Програми» викласти у новій редакції наступного змісту:

«    тис.грн.
Напрямки реалізації заходів Витрати на реалізацію

Всього у тому числі за рахунок коштів:
державного бюджету місцевих бюджетів інших коштів

обласного бюджету бюджетів міст та 
районів

Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі Всього в тому числі
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Впорядкування 
нормативного регулювання 
підприємницької діяльності

50,6 50,6 50,6 50,6

Забезпечення участі суб’єктів 
підприємництва у здійсненні 
державної регуляторної політики

31,0 31,0 31,0 31,0

Спрощення умов для ведення 
бізнесу

19,6 19,6 19,6 19,6

2. Фінансово-кредитна та 
інвестиційна підтримка, 
створення нових робочих 
місць, подолання наслідків 
проведення АТО

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

Сприяння залученню кредитних 
ресурсів у сферу малого та 
середнього підприємництва, в 
т.ч. через часткове 
відшкодування з обласного

930000,0 930000,0 100000,0 100000,0 830000,0 830000,0
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бюджету відсоткових ставок за 
залученими кредитами
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 
відповідальності малого та 
середнього підприємництва

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

3. Ресурсне та інформаційне 
забезпечення, розвиток 
інфраструктури підтримки 
підприємництва

529,4 212,7 316,7 529,4 212,7 316,7

Забезпечення ресурсної, 
інформаційної підтримки 
суб’єктів малого та середнього 
підприємництва

285,9 112,7 173,2 285,9 112,7 173,2

Забезпечення підвищення 
кваліфікації та підготовки кадрів 
для сфери малого та середнього 
бізнесу

206,1 100,0 106,1 206,1 100,0 106,1

Розвиток підприємницького 
потенціалу студентської молоді

37,4 37,4 37,4 37,4

Всього на реалізацію Програми 930765,2 355,9 930409,3 100765,2 355,9 100409,3 830000,0 830000,0

Заступник голови -  керівник 
апарату облдержадміністрації С.Л. Попов

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


