
                                                                                                                       

                                                                                                                                                Додаток 1 

                                                                                                                                                   до рішення     
                                                                                                                                                        21 грудня 2018року №3 

Перелік завдань та заходів  
Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва 

 в Баштанській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки 

№ з/п
Назва  напряму  

діяльності 
(пріоритетні  

завдання) 

 Перелік  заходів  програми 

Строк 
виконан

ня  
заходу 

Виконавці 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування,  
тис. грн. на  рік 

Очікуваний  
результат 

усього 

у тому числі: 

обласний 
бюджет 

цільові 
фонди   

бюджет 
міської 

ОТГ 

сільські 
бюджети 

кошти  
небюджет 

них  джерел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Створення 
належних  умов  
розвитку  малого  
підприємництва  
в громаді  

- посилення соціального 
партнерства між владою та 
суб’єктами господарювання 
з питань легалізації 
трудових відносин з 
найманими працівниками 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Підвищення 
соціальних 
гарантій 
працюючих та  
соціальної 
відповідальності 
підприємців 

 - інформаційне забезпечення 
суб’єктів малого бізнесу 
щодо вимог та процедур 
отримання  документів 
дозвільного характеру 
шляхом розміщення 
відповідної інформації на 
інформаційному стенді в 
відділі державної реєстрації 
та офіційному сайті міської 
ради 

 

2019 

2020 

Відділ державної 
реєстрації 

- - - - - - Зниження 
адміністративних 
бар’єрів для 
підприємницької 
діяльності 

- актуалізація електронного 
реєстру діючих 
регуляторних актів  
Баштанської  міської ради 

 

2019 

2020 

юридичний відділ - - - - - - Забезпечення 
відкритості та 
прозорості 
діяльності міської 
ради 



 аналітичне дослідження 
ставок єдиного і фіксованого 
податків та підготовка 
обґрунтованих пропозицій 
сесії міської ради щодо їх 
перегляду з огляду на 
реальну економічну 
ситуацію 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Врегулювати 
податкове 
навантаження на 
малий бізнес 

2 Сприяння 
створенню  
нових  робочих  
місць  суб'єктами  
малого  та 
середнього 
підприємництва 

 

- сприяти роботодавцям у 
сфері малого бізнесу у 
розширенні виробництва 
товарів, робіт, послуг за 
рахунок компенсації 
фактичних витрат на оплату 
праці та єдиного внеску на 
загальнообов’язкове 
державне соціальне 
страхування під час 
створення нових робочих 
місць 

 

2019 

2020 

Баштанська філія 
Миколаївського 

Обласного 

Центру 
зайнятості, 
Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Відповідно до 
бюджетних 
призначень центру 
зайнятості 

- сприяти роботодавцям у 
сфері малого бізнесу, 
зокрема, на селі, у 
розширенні виробництва 
товарів, робіт, послуг 
шляхом організації 
громадських робіт та інших 
робіт тимчасового характеру 

 

2019 

2020 

, Баштанська філія 
Миколаївського 

обласного 

Центру 
зайнятості, 
відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - -  

3 Підтримка 
ділової  та  
інвестиційно-

інноваційної   
активності,   
розвиток 

- створення реєстру земельних 
ділянок, вільних будівель та 
споруд  комунальної 
власності громади  (або 
приватної власності) для 
інформування суб’єктів 

2019 

2020 

Відділ з питань 
земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища, 

- - - - - - Розширення видів 
підприємницької. 
діяльності 



конкуренції на 
ринку товарів та 
послуг 

 

малого бізнесу відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

 - проведення інформаційно 
розʼяснювальної роботи 
стосовно Порядку надання  в 
оренду обʼєктів комунальної 
власності 

 

2019 

2020 

Відділ з питань 
ЖКХ,благоустро
ю,будівництва,роз
витку 
інфраструктури та 
комунальної 
власності. 

- - - - - - Розширення видів 
підприємницької. 
діяльності 

- підтримка місцевих 
виробників товарів та послуг 
для участі у регіональних та 
міжнародних виставково-

ярмаркових заходах з метою 
просування товарів та 
послуг підприємств 
Баштанської ОТГ  на нові 
ринки збуту 

 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Промоція  
місцевих товарів, 
робіт та послуг 

 

- просування та промоція 
товарів місцевого 
виробництва шляхом 
відкриття віртуальної 
виставки товарів та послуг 
місцевих товаровиробників 
на  офіційному сайті 
Баштанської ОТГ 

 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування,від
діл з питань 
засобів масової 
інформації та 
зв’язків з 
громадкістю 

- - - - - - Промоція  
місцевих товарів, 
робіт та послуг 

 

- популяризація товарів 
місцевого виробництва 
шляхом проведення  
щорічної загальноміської 
ярмарки   до Дня міста в 

 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Підтримка 
місцевих 
товаровиробників 



вересні місяці 
 - підготовка та проведення 

урочистостей з нагоди 
професійного свята „День 
підприємця“, зокрема 
підведення підсумків 
щорічного Конкурсу 
„Кращий підприємець 
Баштанської ОТГ“ 

 

2019 

2020 

Відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

20,0 - - 20,0   Формування 
позитивного 
іміджу та поваги 
до місцевого 
бізнесу 

4 Залучення до   
підприємницької   
діяльності   
жінок,  молоді, 
пенсіонерів, 
учасників 
бойових дій в 
зоні АТО та 
інших верств 
населення 

- сприяти  активізації 
молодіжних 
підприємницьких ініціатив, 
оволодіння молоддю 
системою знань та умінь для 
планування всіх етапів 
підприємницького циклу 

 

2019 

2020 

Баштанська філія 

Миколаївського 
обласного центру 
зайнятості, відділ 
освіти молоді та 
спорту 

      Охопити заходами 
не менш ніж 20 

осіб 

 

 

- надання профорієнтаційних 
послуг незайнятої молоді, 
особам літнього та 
передпенсійного віку, жінок 
із  забезпеченням гендерної 
рівності 

 

2019 

2020 

Баштанська філія 

Миколаївського 
обласного центру 
зайнятості,відділ з 
питань розвитку 
економіки,торгівл
і та 
оподаткування 

      Охопити заходами 
не менш ніж 30 
осіб 

 

 

- сприяти підвищенню 
конкурентоспроможності на 
ринку праці осіб віком від 45 
років шляхом отримання 
ваучера з метою 
проходження 
перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення 
кваліфікації для 
пріоритетних видів 
економічної діяльності 

 

2019 

2020 

Баштанська філія 

Миколаївського 
обласного центру 
зайнятості, відділ 
з питань розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

      Відповідно до 
бюджетних 
призначень 

 

 

 

 

- забезпечувати соціальну   Баштанська філія - - - - - - Охопити заходами 
не менш ніж 10 



підтримку та трудову 
адаптацію дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
осіб у віці до 18 років з 
метою дотримання особами 
даних категорій права на  
працю та працевлаштування, 
підвищення конкурентно-

здатності на ринку праці 

2019 

2020 

Миколаївського 
обласного центру 
зайнятості.  

осіб 

 

5 Запровадження    
нових форм 
фінансово-

кредитної 
підтримки 
малого та 
середнього 
підприємництва  

-           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація не 
менше ніж 10 
проектів 
розвитку 
малого бізнесу 
зі створенням 
10-15 нових 
робочих місць 

 - здійснення моніторингу веб-

ресурсів   з метою  
залучення коштів 
міжнародної технічної 
допомоги на підтримку 
пріоритетних галузей малого 
та середнього бізнесу 

постійно відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - 

 - часткове відшкодування 
вартості кредитів 
спрямованих на реалізацію 
перспективних бізнес-

проектів у пріоритетних 
напрямках економіки 
громади  

2019 

2020 

відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

100,0 - 

 

- 50,0 

50,0 

- - 

 - фінансування бізнес-планів 
для організації 
підприємницької діяльності 
за рахунок одноразової 
виплати допомоги по 
безробіттю 

 

2019 

2020 

Баштанська філія 

Миколаївського 
обласного центру 

зайнятості 

90,0 30,0 

30,0 

30,0 

- - - - 

 - сприяння участі місцевих 
субʼєктів малого 
підприємництва у конкурсі 
на визначення 
постачальника товарів 

 

2019 

2020 

відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Збільшення 
обсягів реалізації 
товарів, робіт, 
послуг субʼєктів 
малого бізнесу 



(робіт, послуг) для потреб 
соціальної сфери громади 
шляхом допомоги у 
підготовці тендерної 
документації.Організаційна 
та інформаційна підтримка 
підприємців у системі 
“ProZorro” 

6 Створення умов   
для   розвитку   
малого   
підприємництва   
у пріоритетних 
сферах: на 
виробництві, у 
побутовій  сфері,   
в ЖКГ, 
сільському 
господарстві, 
туризмі та 
рекреації 
 

- надання консультативної 
допомоги суб’єктам малого 
бізнесу щодо перспективних 
напрямів та нормативно-

правового забезпечення в 
туристичній галузі 

 

2019 

2020 

відділ культури і 
туризму, 

юридичний відділ 

відділ з питань 
розвитку 
економіки,торгів 
лі та 
оподаткування 

- - - - - - Розвиток туризму 

 

 

 

 

 

 - надання консультативної 
допомоги суб’єктам малого 
бізнесу щодо перспективних 
напрямів та нормативно-

правового забезпечення 
фермерських господарств та 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів 

 

2019 

2020 

відділ з питань 

земельних 
відносин та 
охорони 
навколишнього 
середовища, 

відділ з питань 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
оподаткування 

- - - - - - Підтримка галузі 
сільського 
господарства  
 

 

 

 

 

  - сприяння створенню нових, 
підтримка і розвиток діючих 
підприємств побутового 
обслуговування населення в 
сільській місцевості 

 

2019 

2020 

відділ з питань 
розвитку 
економіки,торгів 
лі та 
оподаткування 

- - - - - - Покращення 
побутового 
обслуговування на 
селі 
 

  - впровадження та підтримка 
проектів реконструкції, 
відновлення та будівництва 
торгових об’єктів 

 

2019 

2020 

відділ  питань 
містобудування,ар
хітектури,містобу
дівного кадастру 

- - - - - - Розвиток системи 
забезпечення 
населення 
товарами 



(магазинів, павільйонів, 
малих архітектурних форм)  

та цивільного 
захисту 

 

Начальник відділу з питань розвитку економіки, 
торгівлі та оподаткування                                                                                                                           О.КОМОЩУК 

 

                                           
 


