
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про затвердження Програми підтримки розвитку малого підприємництва  

на селі з сільськогосподарських і несільськогосподарських видів діяльності 
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Відповідно до ст. 43 п. 1.16 Закону України від 21.05.1997 року № 280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (з наступними змінами), згідно подання районної 
державної адміністрації, районна рада 
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1. Затвердити Програму підтримки розвитку малого підприємництва на селі з 

сільськогосподарських і несільськогосподарських видів діяльності Києво-
Святошинського району на 2011-2012 роки (додається). 

 
2. Рекомендувати районній державній адміністрації, органам місцевого 

самоврядування забезпечити виконання запланованих заходів, передбачених 
Програмою.  

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, 
транспорту та зв’язку (голова комісії – Волков Д.О.).  

    

 

 

                   Голова ради                             В.В. Луцюк 
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І. Сучасний стан розвитку малого підприємництва 
в Києво-Святошинському районі 

 
Програма підтримки розвитку малого підприємництва на селі з 

сільськогосподарських і несільськогосподарських видів діяльності Києво-
Святошинського раойну виходить із загальної соціально-економічної ситуації, 
наявних матеріально-технічних, трудових, сировинних ресурсів та фінансових 
можливостей. Програма розрахована на 2011-2012 роки, визначає мету, 
завдання та пріоритети розвитку малого підприємництва в районі і включає 
основні заходи, спрямовані на виконання доведених показників. 

За останні роки мале підприємництво в районі стало самостійним 
елементом ринкової економіки, має вплив на структурну перебудову, робить 
певний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, 
сприяє повнішому задоволенню споживчого попиту населення. Крім того, це – 
середовище для розвитку конкуренції, можливість створення нових робочих 
місць на селі.  

Мале підприємництво є потужним ресурсом розвитку Києво-
Святошинського району, який спрямований на насичення споживчого ринку 
товарами та послугами, створення умов для конкуренції, впровадження 
інновацій, наповнення місцевих бюджетів «свіжими» коштами, зменшення 
рівня безробіття, збільшення кількості працюючих в малому бізнесі. 

Протягом 2009-2010 рр. в районі триває тенденція щодо збільшення 
кількості малих підприємств (діаграма 1). Кількість малих підприємств у 2010 
році склала 2030 од, що на 0,8 % більше, ніж у 2009 році (1932 од.). Очікується, 
що у 2011 році кількість малих підприємств складатиме 2131 од.,а в 2012 році – 
2344 од. 
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Діаграма 1. Кількість малих підприємств по Києво-Святошинському району 



 5 

Станом на 01.01.2010 року кількість працівників, які працюють в малому 
бізнесі (враховуючи громадян, які знаходяться у трудових відносинах з 
фізичними особами) складала 22120 чоловік, що на 4500 чоловік менше ніж на 
01.01.2009 року.  

Аналіз розвитку малого підприємництва в районі показав, що починаючи 
з 1996 року в середньому щороку реєструється 300-350 новостворених 
підприємств, і на 01.01.2010 року маємо 6420 юридичних осіб, в т.ч. ТОВ – 
3024, ПП – 1429, АТ – 150, СП – 19, КП – 306, інші – 1323, за січень-грудень 
2009 року зареєстровано 441 юридичних осіб. Кількість зареєстрованих 
фізичних осіб становить 11967 (за січень-грудень 2009 року зареєстровано 1197 
особу), скасовано – 3400. 
 Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2008 
році становила 125,0 одиниць. Протягом 2009-2010 років цей показник має 
стійку тенденцію до зростання (на 10,4 % у 2009 році, та очікується на 5,07 % у 
2010 році (діаграма 2). Планується, що у 2011 році кількість малих підприємств 
на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться до 152  од., а в 2012 році – до 
167 од. 
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Діаграма 2. Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення  
по Києво-Святошинському району 

 
Кількість фізичних осіб-підприємців у 2009 склала 11967 од., що на 5,9 % 

більше ніж у 2008 році. У 2010 році фактична кількість фізичних осіб-
підприємців становить 12831 од. На 2011-2012 рр. кількість фізичних осіб-
підприємців буде складати відповідно – 13767 та 14667 од. Узагальнена 
інформація по стану суб’єктів малого підприємництва в розрізі населених 
пунктів наведена в таблиці 1.  
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Таблиця 1 
 

Кількість суб'єктів малого підприємництва в розрізі населених пунктів  
Києво-Святошинського району 

 
станом на 01.01.2011 року 

 

 
Назва  

ради/населени
й  

пункт 

Кількіст
ь 

зареєстро
-ваних 

юридичн
их осіб 

Співвідношенн
я кількості 

зареєстрованих 
юридичних осіб 

до загальної 
кількості, %  

Кількість 
зареєстров
а-них ФО-

П 

Співвідношен
ня кількості 

зареєстровани
х ФО-П до 
загальної 

кількості, % 

Наявність 
фермерсь- 

ких 
господарст
в один/га 

1 2 3 4 5 6 
1. Боярська 1463 21,67 3498 28,10  
2. Вишнева 2143 31,73 3188 25,61  
3. Чабанівська 289 4,27 627 5,03  
     - Новосілки 142 2,10 350 2,81  
     - Чабани 147 2,17 277 2,22  
4. 
Білогородська 

153 2,26 387 3,10 13/107,9 

     - 
Білогородка 

153 2,26 387 3,10  

     - 
Шевченково 

0 0 0 0  

5. Бобрицька 135 2,0 40 0,33 1/7,88 
6. Бузівська 101 1,49 113 0,90 1/4,71 
     - Бузова 53 0,80 53 0,42  
     - 
Любимівка 

18 0,26 15 0,12  

     - Гурівщина 24 0,35 33 0,26  
     - Буча 3 0,04 6 0,05  
      - Хмільна 3 0,04 6 0,05  
7. Віта-
Поштова 

94 1,39 153 1,22 4/32,0 

     - Віта-
Поштова 

61 0,90 110 0,88  

     - Юрівка 33 0,49 43 0,34  
8. Гатненська 80 1,20 368 2,96  
9. Гореницька 167 2,47 277 2,22 7/28,27 
     - Гореничі 110 1,62 193 1,55  
     - Лука 5 0,07 24 0,19  
     - Гнатівка 4 0,06 20 0,16  
     - Стоянка 48 0,72 40 0,32  
10. Горенська 117 1,73 386 3,10 7/125,2 
     - Горенка 110 1,62 352 2,83  
     - Мощун 7 0,1 34 0,27  
11. 
Дмитрівська 

163 2,41 215 1,72  

     - Дмитрівка 108 1,60 140 1,12  
     - Мила 31 0,45 38 0,30  



 7 

     - 
Капітанівка 

24 0,36 37 0,30  

12. Забірська 76 1,12 108 0,87 41/82,0 
13. Княжицька 42 0,62 62 0,50 14/115,4 
     - Княжичі 32 0,47 38 0,31  
     - Жорнівка 10 0,15 24 0,19  
14. Крюків-
щинська 

138 2,04 372 3,0  

15. 
Лісниківська 

27 0,39 64 0,51  

16. Личанська 34 0,50 28 0,23 1/3,0 
17. Мироцька 18 0,26 38 0,30  
18. 
Михайлівсько-
Рубежівська 

81 1,19 110 0,88 5/82,8 

     - 
Михайлівська 
Рубежівка 

72 1,06 103 0,83  

     - Забуча 9 0,13 7 0,05  
 

Назва  
ради/населени

й  
пункт 

Кількіст
ь 

зареєстро
-ваних 

юридичн
их осіб 

Співвідношенн
я кількості 

зареєстрованих 
юридичних осіб 

до загальної 
кількості, %  

Кількість 
зареєстров
а-них ФО-

П 

Співвідношен
ня кількості 

зареєстровани
х ФО-П до 
загальної 

кількості, % 

Наявність 
фермерсь- 

ких 
господарст
в один/га 

1 2 3 4 5 6 
19. 
Музичанська 

43 0,63 85 0,68  

     - Музичі 37 0,55 71 0,57  
     - Неграші 6 0,08 14 0,11  
20. 
Малютянська 

33 0,48 94 0,75 10/33,66 

     - 
Малютянка 

33 0,48 94 0,75  

     - Іванків 0 0 0 0  
21. Петрівська 110 1,62 227 1,84 2/34,0 
22. Петруш-
ківська 

 
38 

 
0,56 

 
100 

 
0,82 

 

23. ПП. 
Борщагівська 

 
581 

 
8,60 

 
675 

 
5,42 

 

     - ПП. 
Борщагівка 

 
551 

 
8,16 

 
657 

 
5,27 

 

     - с. Чайка 29 0,43 18 0,15  
     - ур.Чайка 1 0,01 - -  
24. Софіївсько-
Борщагівська 

 
343 

 
5,07 

 
642 

 
5,16 

 
23/86,8 

25. Тарасівська 117 1,73 444 3,56  
     - Тарасівка 116 1,72 402 3,22  
     - Нове 1 0,01 42 0,34  
26. 
Ходосіївська 

60 0,90 47 0,38 9/58,7 
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27. Хотівська 98 1,45 317 2,54  
     - Хотів 72 1,07 294 2,36  
     - 
Кременище 

2 0,02 9 0,07  

     - Круглик 24 0,36 14 0,11  
28. 
Шпитьківська 

104 1,53 166 1,35 4/32,5 

     - Шпитьки 72 1,06 125 1,01  
     - Горбовичі 8 0,12 13 0,11  
     - Мрія 5 0,07 7 0,06  
     - Лісне 19 0,28 21 0,17  

По району 6848 од. 100 % 12831 од. 100 % 142/834,82 
 

Спостерігаються позитивні зміни у напрямку переорієнтування суб'єктів 
малого підприємництва на інші сфери, зокрема у сільське господарство, 
будівництво, транспорт та зв'язок, туризм, готельне господарство. 

Щорічний обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) малих 
підприємств у 2007 році становив 4007,8 млн.грн., у 2008 році – 4497,8 млн. 
грн., в 2009 році – 4144,2 млн. грн. Не зважаючи на зменшення показника 
обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по малих підприємствах району у 
попередньому році, в 2010 році відбулося його збільшення на 55,8 млн.грн. або 
на 1,3 %, що складатиме 4200,0 млн. грн. 

В 2011 році прогнозується, що показник щорічного обсягу реалізованої 
продукції (робіт, послуг) малих підприємств на селі буде становити 4410 
млн.грн., що складатиме 105 % до прогнозного показника 2010 року (діаграма 
3). Тенденція до зростання відповідного показника прогнозується також і в 
2012 році і буде становити 4851 млн.грн., що складатиме 110 % до прогнозного 
показника 2011 року. 
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Діаграма 3. Обсяг реалізованої продукції по малих підприємствах  
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Києво-Святошинському району 
 
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого 

підприємництва в 2009 році складає 168,6 млн.грн. (92%), питома вага суб’єктів 
малого підприємництва у загальній сумі надходжень складає 28,3 %. 

За 2009 рік спостерігається скорочення надходжень до бюджетів усіх 
рівнів від суб’єктів малого підприємництва, яке пов’язане з фінансовою 
кризою, так в порівнянні з 2008 роком показник зменшився на 14,69 млн.грн і 
склав 168,607 млн.грн., що становить 92 %.  

У 2011 році прогнозується, що показник суми надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва буде становити 
198,275 млн.грн., що складатиме 110 % до показника 2010 року Тенденція до 
зростання відповідного показника прогнозується також і в 2012 році, який буде 
становити 218,102 млн.грн., що складатиме 110 % до прогнозного показника 
2011 року (діаграма 4). 

Невід’ємним компонентом розвитку підприємництва є вдосконалення 
його інфраструктури, тобто сукупності державних, приватних та громадських 
інститутів, що обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності 
району, забезпечують їх господарську діяльність та сприяють підвищенню її 
ефективності. 

Протягом 2009-2010 років у районі тривала робота щодо створення нових 
об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва з орієнтацією на місцеві 
потреби суб’єктів малого підприємництва. 
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Діаграма 4. Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності  
суб’єктів малого підприємництва Києво-Святошинському району 

 
В цілому заплановані заходи щодо реалізації Програми підтримки 

розвитку малого підприємництва в Києво-Святошинському районі на 2009-2010 
роки були виконані, за винятком тих, що потребували фінансового 
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забезпечення, в першу чергу це стосується організації роботи, пов’язаної із 
частковим відшкодуванням з районного бюджету відсоткових ставок за 
кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів. 

 

Таблиця 2  
 

Прогноз розвитку сфери малого підприємництва в Києво-Святошинському 
районі на 2011-2012 роки 

 
Прогнозні 
результати 

№ 
п/п 

Прогнозні кінцеві 
результати від реалізації 

Програми 

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми  
(2010 р.) 

2011 рік 2012 рік 

2011 р. 
до  

2010 р.,  
% 

2012 р. 
до  

2011 р.,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Кількість малих підприємств, 

(одиниць) 
2030 2131 2344 105 110 

2. Кількість малих підприємств, 
на 10 тис. осіб наявного 
населення (одиниць)  

 
145,0 

 
152,0 

 
167,0 

 
105 

 
110 

3. Кількість фізичних осіб 
підприємців, (осіб) 

12867 13767 14667 107 107 

4. Кількість фермерських 
господарств, (одиниць) 

142 145 147 102 101 

5. Загальна площа сільгоспугідь 
фермерських господарств  
(з урахуванням орендованих 
земель), га 

 
834,82 

 
834,82 

 
834,82 

 
х 

 
х 

Прогнозні 
результати 

№ 
п/п 

Прогнозні кінцеві 
результати від реалізації 

Програми 

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми  
(2010 р.) 

2011 рік 2012 рік 

2011 р. 
до  

2010 р.,  
% 

2012 р. 
до  

2011 р.,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Середньорічна кількість 

зайнятих працівників на 
малих підприємствах (осіб), 
всього  

 
16500 

 
17325 

 
19057 

 
105 

 
110 

7. Обсяги реалізованої 
продукції (робіт, послуг) 
малих підприємств, млн. грн. 

 
4200,0 

 
4410,0 

 
4851,0 

 
105 

 
110 

8. Частка малих підприємств у 
загальному обсязі 
реалізованої продукції (робіт, 
послуг) району, % 

 
16,2 

 
16,8 

 
17,0 

 
х 

 
х 

9. Обсяг надходжень до 
бюджетів усіх рівнів від 
суб’єктів малого 
підприємництва, млн. грн. 

 
180,250 

 
198,275 

 
218,102 

 
110 

 
110 

10. Частка податкових 
надходжень від діяльності 
малого підприємництва у 
загальному обсязі 
податкових надходжень, % 

 
 

27,0 

 
 

28,0 

 
 

29,0 

 
 

х 

 
 

х 

11. Кількість      
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зареєстрованих/діючих 
об'єктів інфраструктури 
підтримки малого 
підприємництва, одиниць: 

 
48/24 

 
52 

 
56 

 
х 

 
х 

 - бізнес-центрів 1/0 1 1 х х 
 - бізнес-інкубаторів - - - х х 
 - лізингових центрів 2/0 2 3 х х 
 - фондів підтримки 

підприємництва 
1/0 1 1 х х 

 - небанківських фінансових 
кредитних установ 

7/4 9 11 х х 

 - інвестиційних фондів 3/1 4 4 х х 
 - технопарків - - - х х 
 - інформаційно-

консультативних установ 
34/19 35 36 х х 

12. Координаційні ради з питань 
підприємництва 

1 1 1 х х 

13. Громадські об'єднання 
підприємців  

9 11 14 х х 

14. Кількість безробітних, які 
пройшли підготовку, 
перепідготовку та 
підвищення кваліфікації, осіб 

 
150 

 
157 

 
173 

 
104,6 

 
110 

15. Кількість створених нових 
робочих місць, тис. одиниць 

2,2 2,31 2,54 105 110 

 
 
 
 
Для суб’єктів малого та середнього бізнесу протягом 2009-2010 років два 

рази на рік райдержадміністрацією оголошувались конкурси інвестиційних 
проектів на визначення переможця щодо часткового відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами. На жаль пропозицій щодо інвестиційних 
проектів від суб’єктів малого та середнього бізнесу не надходило, відповідні 
оголошення щодо конкурсу друкувались в районній газеті «Новий день», в 
газеті Вишневої міської ради «Наше місто», в газеті Боярської міської ради 
«Боярка-інформ» та газеті Петропавлівської-Борщагівської сільської ради 
«Трибуна». 

Відповідно до проблемних питань, які виявлені в аналізі, в цій Програмі 
будуть скоординовані зусилля для забезпечення стійкого розвитку малого 
підприємництва й підвищення його ролі у соціально-економічному житті 
району, як одного з найвідповідальніших критеріїв оцінки результатів 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Не зважаючи на позитивні зрушення, залишаються окремі проблеми, що 
негативно впливають на розвиток малого підприємництва на селі в Києво-
Святошинському районі.  

В цілому складна економічна ситуація малих підприємств на селі з 
сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності Киє-
Святошинського району зумовлена:  
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 скороченням кількості як зайнятих, так і найманих працівників на малих 
підприємствах; 

 низьким рівнем оплати праці у малому бізнесі, незважаючи на його 
загальний ріст; 

 погіршенням ефективності діяльності малих підприємств (збитковий 
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, ріст 
суми збитку та значна питома вага збиткових підприємств); 

 нестачею власних оборотних коштів малих підприємств, зниженням 
показників ліквідності, несвоєчасним повернення позикових коштів; 

 повільним ростом кількості суб’єктів малого підприємництва у 
сільському господарстві; 

 недостатнім рівнем фінансової підтримки сільськогосподарського 
виробництва та соціальної сфери села;  

 недостатнім стимулюванням впровадження інноваційних технологій та 
інвестицій в агропромислове виробництво.  

 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 

Метою Програми є підтримка розвитку малого підприємництва на селі з 
сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності, а також 
підвищення ефективності використання потенціалу малого підприємництва для 
вирішення найбільш актуальних проблем Києво-Святошинського району. 

 
 
 
Основними завданнями Програми є: 

 створення сприятливих умов для створення нових малих підприємств на 
селі з сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності 
Києво-Святошинського району, залучення капіталу та інвестицій; 

 створення сприятливих умов для розвитку існуючих малих підприємств, 
підвищення їх конкурентоспроможності, розвитку вільної конкуренції в 
районі та області; 

 допомога суб’єктам малого підприємництва при вирішенні проблемних 
питань підприємницької діяльності; 

 розвиток сучасної інфраструктури підтримки малого бізнесу на селі; 
 пошук шляхів вдосконалення спеціальних режимів оподаткування та 

перспективних напрямів розвитку малого підприємництва; 
 розвиток людського та соціального потенціалу шляхом впровадження 

сучасних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а 
також розвитку громадянського суспільства. 

 
 

ІІІ. Пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва 
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Пріоритетними напрямами підтримки розвитку малого підприємництва 
на селі з сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності 
Києво-Святошинського району визначено (додаток 1): 

 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва; 
 ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва на селі з 

сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності; 
 формування інфраструктури підтримки малого підприємництва; 
 підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва на селі. 

Основними завданнями державної політики розвитку малого 
підприємництва є: 

 забезпечення зростання внутрішнього валового продукту за рахунок 
діяльності суб'єктів малого підприємництва; 

 залучення суб'єктів малого підприємництва до розв'язання соціально-
економічних проблем на державному і регіональному рівнях; 

 удосконалення структури малого підприємництва; 
 створення конкурентного середовища; 
 підвищення технологічного рівня виробництва малих підприємств; 
 заохочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях і на 

територіях пріоритетного розвитку; 
 створення нових робочих місць, зменшення безробіття; 
 сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій 

діяльності; 
 формування соціального прошарку власників і підприємців. 

 
Найважливішими формами державної фінансової підтримки малого 

підприємництва на селі з сільськогосподарських і несільськогосподарських 
видів діяльності є:  

 надання субсидій;  
 надання позик; 
 формування державних фондів;  
 створення спеціалізованих фінансових установ; 
 податкові знижки (або повне звільнення від інших податків);  
 податкові пільги;  
 прискорена амортизація; 
 знижки на науково-дослідні витрати, на витрати, пов'язані з підготовкою 

кадрів для підприємницької діяльності тощо. 
 

 
ІV. Нормативно-правова база розробки Програми 

 
Програма підтримки розвитку малого підприємництва на селі з 

сільськогосподарських та несільськогосподарських видів діяльності Києво-
Святошинського району є складовою програми соціально-економічного 
розвитку району і направлена на створення умов для сталого розвитку 
підприємництва та удосконалення ринкових відносин. 
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Її головною метою є спрямування дій місцевих органів державної 
виконавчої влади, суб'єктів малого підприємництва на створення сприятливих 
правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та 
ефективної роботи суб'єктів малого бізнесу, підвищення ролі цього сектора 
ринкової економіки в структурній перебудові економіки району та вирішенні 
соціально-економічних проблем розвитку, запровадження механізму співпраці 
місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах 
соціального партнерства, створення нових робочих місць і широкого прошарку 
середнього класу. 

Районна програма розроблена на виконання Закону України «Про 
державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 року № 2063-ІІІ, 
Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні» від 21.12.2000 року № 2157-ІІІ, Указу Президента 
України «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку 
підприємництва» від 12.05.2005 року № 779/2005 та розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 23 червня 2010 року № 178. 

В Україні для розвитку малого підприємництва на селі органи державної 
влади повинні: розробити законодавчу базу, відповідно до регіональних 
особливостей  та провадити дієві програми реформування на місцях з 
одночасним врахуванням причин, що перешкоджають організації 
підприємництва.  

 
 
 

V. Фінансове забезпечення Програми 
 

Фінансування заходів Програми підтримки розвитку малого 
підприємництва на селі з сільськогосподарських та несільськогосподарських 
видів діяльності Києво-Святошинського району на 2011-2012 роки 
здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів. 

Обсяг фінансування Програми підтримки розвитку малого 
підприємництва на селі з сільськогосподарських та несільськогосподарських 
видів діяльності на 2011-2012 роки з районного бюджету планується в таких 
розмірах: 

 на 2011 рік – 25,0 тис.грн.; 
 на 2012 рік – 30,0 тис.грн. 
Перелік основних напрямків та заходів реалізації Програми наведено в 

додатку 1.  
 

 
VІ. Очікувані результати виконання Програми 

 
Завдяки реалізації заходів Програми на 2011-2012 роки буде створено 

сприятливі умови для стійкого розвитку малого бізнесу на селі з 
сільськогосподарських і несільськогосподарських видів діяльності, підвищиться 
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його внесок у забезпечення зайнятості населення району, наповнення районних та 
місцевих бюджетів, посилення товарних ринків, вирішення соціально-побутових 
проблем. 

В результаті виконання Програми очікується досягнення наступних 
результатів: 

 збільшення кількості малих підприємств на селі з сільськогосподарських і 
несільськогосподарських видів діяльності; 

 усунення інформативно-адміністративних перешкод в реалізації права на 
підприємницьку діяльність в районі; 

 усунення перешкод у відносинах підприємців з представниками місцевої 
влади; 

 збільшення фізичних осіб-підприємців; 
 забезпечення збільшення надходжень до бюджету від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва; 
 упорядкування та активізація діяльності об'єктів інфраструктури підтримки 

малого підприємництва; 
 активізація інноваційної діяльності; 
 підвищення конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг).  

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до Програми 

Основні напрями та заходи реалізації 
Програми підтримки розвитку малого підприємництва на селі з сільськогосподарських і несільськогосподарських видів діяльності 

Києво-Святошинського району на 2011-2012 роки 
 

Обсяг 
фінансу-
вання, 

тис.грн. 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
напрямки 

 
Заходи 

Термін 
виконан

ня 

 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

2011 
р. 

2012 
р. 

Очікуваний 
 результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка розвитку малого підприємництва 

1.1. Забезпечення 
фінансово-
кредитної 
підтримки 
суб’єктів 
малого 
підприємництв
а на селі 

Забезпечити фінансово-кредитну 
підтримку суб’єктів малого 
підприємництва на селі за рахунок 
часткового відшкодування 
відсоткових ставок за банківськими 
кредитами 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації  

У межах 
кошторису 

15,0 18,0 Здешевлення 
кредитування 
проектів суб’єктів 

Надання фінансової підтримки 
незайнятому населенню через 
виплату одноразової допомоги по 
безробіттю для започаткування 
підприємницької діяльності з метою 
забезпечення сприятливих умов для 
розвитку малого підприємництва, 
адаптації незайнятого населення до 
умов ринкової економіки, розкриття 
інтелектуальних і творчих 
здібностей незайнятого населення 

2011-2012 
роки 

Києво-
Святошинський 
районний центр 
зайнятості 

Кошти Фонду 
загально- 
обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Зменшення рівня 
безробіття, 
створення нових 
робочих місць 
 

1.2. Фінансова 
підтримка 
безробітних 

Здійснення виплат дотацій 2011-2012 Києво- Кошти Фонду   Зменшення рівня 



 

 

 

 
 

підприємствам, що забезпечують 
працевлаштування безробітних на 
додаткові робочі місця, надаючи 
перевагу соціально-незахищеним 
верствам населення 

роки Святошинський 
районний центр 
зайнятості 

загальнообов’язко-
вого державного 
соціального 
страхування на 
випадок безробіття 

 
- 

 
- 

безробіття, 
створення нових 
робочих місць 
 



 

 

 

 
 

1.3. Фінансування 
пріоритетних 
сфер розвитку 
підприємництв
а 

Надавати фінансову допомогу 
фермерським господарствам  
 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації, 
фінансове 
управління Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації 

Відповідно до 
призначень 
Державного 
бюджету 
України 

 
 
- 

 
 
- 

Поліпшення 
фінансового, 
матеріально-
технічного стану 
фермерських 
господарств 

Обсяг 
фінансу-
вання, 

тис.грн. 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
напрямки 

Заходи Термін 
виконан

ня 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2011 
р. 

2012 
р. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Ресурсне та інформаційне забезпечення  малого підприємництва на селі 

Забезпечення функціонування 
консультативно-інформаційних 
«гарячих ліній»,  громадських 
приймалень для підприємців 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації, 
Державна податкова 
інспекція Києво-
Святошинського 
району 

У межах 
кошторису 

0,8 1,0 Надання 
консультацій 
суб'єктам 
підприємницької 
діяльності 

2.1. Ресурсна та 
інформаційна 
підтримка 

Оновлювати бази даних незадіяних 
приміщень, виробничих площ, 
обладнання, устаткування, об’єктів 
незавершеного будівництва  

Постійно Управління економіки 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування району  

 
- 

 
- 

 
- 

Підвищення рівня 
інформованості 
суб'єктів 
підприємницької 
діяльності 



 

 

 

 
 

Забезпечити висвітлення проблем і 
стану розвитку малого 
підприємництва у засобах масової 
інформації  

2011-2012 
роки 

Засоби масової 
інформації району 
(районна газета 
«Новий день» та ін.) 
 

У межах 
кошторису 

0,5 0,5 Використання 
можливостей ЗМІ для 
підвищення рівня 
проінформованості 
суспільства з проблем 
розвитку малого 
підприємництва 

Створення електронного реєстру 
суб’єктів підприємницької 
діяльності за видами економічної 
діяльності і забезпечення його 
постійного оновлення 

2011-2012 
роки 

Відділ державної 
реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб-
підприємців 
 

У межах 
кошторису      

1,0 1,0 Доступ потенційних 
інвесторів до 
інформації про 
діяльність суб'єктів 
господарювання 

Створення веб-сторінки на 
офіційному  
веб-сайті райдержадміністрації 
«Підприємництво  
Києво-Святошинського району»  

2011 рік Управління економіки 
Києво-Святошинської 
районної державної 
адміністрації 

У межах 
кошторису 

1,0 - Забезпечення 
створення офіційного 
сайту 
райдержадміністрації з 
метою розміщення 
інформації щодо 
підприємництва 

Проведення конкурсу бізнес-планів 
підприємницької діяльності серед 
студентів та молодих підприємців 
району 

2011-2012 
роки 

Відділ у справах сім´ї, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації, 
управління економіки 
Києво-Святошинської 
райдержадміністрації 

У межах 
кошторису 

1,0 2,0 Підтримка ініціативи 
молоді займатися 
підприємницькою 
діяльністю 

Обсяг 
фінансу-
вання, 

тис.грн. 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
напрямки 

Заходи Термін 
виконан

ня 

Виконавці Джерела 
фінансування 

2011 
р. 

2012 
р. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Формування інфраструктури підтримки розвитку малого підприємництва на селі 

3.1. Залучення 
суб’єктів 
малого бізнесу 

Приймати участь у районних 
виставках-ярмарках, інших заходах, 
спрямованих на просування їх 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 

У межах 
кошторису 

1,5 1,8 Розвиток 
економічних 
зв’язків суб’єктів 



 

 

 

 
 

до виставкової 
діяльності, 
спрямованих 
на просування 
їх продукції на 
ринки 

продукції на місцеві та районні 
ринки, а також залучати 
підприємства малого бізнесу 
району до участі у зазначених 
заходах 

районної державної 
адміністрації, 
структурні 
підрозділи 
райдержадміністрац
ії, інші установи  

підприємницької 
діяльності 



 

 

 

 
 

Запровадження моніторингу та 
обліку об’єктів інфраструктури 
підтримки підприємництва різних 
форм власності в районі, 
узагальнення кращого досвіду 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації 

Державний бюджет, 
у межах 
кошторису  
виконавців 

- - Поширення досвіду 
організації роботи 
об'єктів 
інфраструктури в 
районі 

Сприяти інноваційному розвитку 
малого бізнесу на селі 
 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації, 
громадські 
об'єднання 
підприємців  

У межах 
кошторису 

2,3 3,0 Активізація розвитку 
інноваційного 
підприємництва, 
створення нових 
робочих місць 

Підтримувати створення та 
функціонування  об’єктів 
інфраструктури підтримки розвитку 
малого підприємництва 

2011-2012 
роки 

Управління 
економіки Києво-
Святошинської 
районної державної 
адміністрації, 
громадські 
об'єднання 
підприємців  

У межах 
кошторису 

1,2 1,5 Формування 
інфраструктури 
підтримки 
підприємництва, 
створення нових 
робочих місць 

3.2. Розвиток 
інфраструкту
ри 
підтримки 
малого 
підприємництв
а 

Сприяння створенню об’єктів 
інфраструктури, а саме аграрних 
ринків в районі 

2011-2012 
роки 

Управління економіки 
райдержадміністрації; 
Органи місцевого 
самоврядування 
району 

У межах 
кошторису  

0,7 1,2 Розвиток 
інфраструктури 
аграрного ринку в 
районі 

4. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва 
4.1. Підвищення 

освітнього та 
інформаційног
о рівня кадрів 
для сфери 
малого 

Проведення організаційної роботи 
щодо залучення до навчання та 
перепідготовки кадрів для сфери 
підприємництва у  навчальних 
закладах району  

2011-2012 
роки 

Києво-Святошинський 
районний центр 
зайнятості, відділ освіти 
Києво-Святошинської 
райдержадміністрації 

Фонд загально-
обов’язкового 
державного соц. 
страхування на 
випадок 
безробіття  

- - Сприяння 
підготовці, 
перепідготовці 
кадрів для сфери 
підприємництва 



 

 

 

 
 

підприємництв
а 



 

 

 

 
 

Обсяг 
фінансу-
вання, 

тис.грн. 

№ 
з/п 

Пріоритетні 
напрямки 

 
Заходи 

Термін 
виконан

ня 

 
Виконавці 

Джерела 
фінансування 

2011 
р. 

2012 р. 

Очікуваний 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Забезпечити участь підприємців 

району в  Програмі перепідготовки 
управлінських кадрів для сфери 
підприємництва «Українська 
ініціатива» 

2011-2012 
роки 

Головне управління 
економіки 
облдержадміністрац
ії, 
райдержадміністрац
ії,  міськвиконкоми 
(за згодою), 
громадські 
об’єднання 
підприємців (за 
згодою) 

 
- 

 
- 

 
- 

Підвищення рівня 
кваліфікації 
керівного складу 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

Всього обсяг фінансування Програми (за рахунок районного бюджету), тис. грн. 25,0 30,0 - 
 



 


