
 

 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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№ 03-16/1505/2408 від 10.07.2018                                                                                              На № ________ від __________ 
 

                                               

                                                                                                                                                                               Департамент економічного розвитку, торгівлі    

                                                                                                                             та залучення інвестицій   Полтавської ОДА                            

                                

 

Щодо надання інформації                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                 
             На Ваш №  1416/01-06 від 03.04.2013 та № 01-65/1375 від11.07.2013  

  Виконком Горішньоплавнівської міськради Полтавської області надає інформацію щодо виконання заходів з виконання  Національної  

програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та Комплексної програми розвитку малого підприємництва у Полтавській 

області, згідно із затвердженою Програмою розвитку та підтримки середнього і малого підприємництва в м. Горішні Плавні на 2018– 2020 

роки за 2 квартал 2018 р. 

 

№ 

п/п 

Заходи Термін виконання Виконавці Джерела фінансування 

( тис. грн.) 

1 Впорядкування нормативно- правового 
регулювання підприємницької діяльності 

   

1.1. Оприлюднення нормативно – правових актів 2018-2020 Управління, відділи 

виконкому 

Заплановано 3000 

1.2. Підвищення ефективності роботи Центру 

надання адміністративних послуг, 

покращення якості та доступності надання 

адміністративних послуг шляхом розробки 

офіційного сайту ЦНАПу для надання 

2018 - 2020 Центр надання 

адміністративних послуг 
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електронних послуг 

1.3. Проведення анкетування , опитування та 

аналітичних досліджень, спрямованих на 

визначення законодавчих перешкод, які 

стримують розвиток малого та середнього 

підприємництва, проведення зустрічей з 

представниками МСП з метою визначення 

шляхів вирішення проблемних питань 

2018-2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів ФПП 

МСП 

У 2 кв. проведено 

анкетування серед МСП 

щодо актуальності 

роботи в Інтернеті для 

просування товарів та 

послуг 

1.4 Узагальнення та подання пропозицій до 

центральних органів виконавчої влади про 

внесення змін до діючих законодавчих актів 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів ФПП 

 

2. Фінансово – кредитна та інвестиційна  
підтримка 

   

2.1. Підготовка земельних ділянок для залучення 

інвестицій 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів  

Управління архітектури 

та містобудування 

Заплановано 60000 

2.2. Організація проведення конкурсу 

«Інвестиційні проекти для підприємництва» 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП, 

інвестори 

Заплановано 18000 

2.3. Дослідження туристичного потенціалу міста 

Розробка карти міста 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП, відділ 

культури , спорту і 

туризму, Управління 

архітектури та 

містобудування 

Заплановано 100000 

У 2 кв. надруковано 2000 

екземплярів карти 

туристичних маршрутів 

Горішніх Плавнів на 

суму 29993 грн. 

2.4. Розробка та реалізація міської Програми 

відшкодування відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб’єктами малого і 

середнього підприємництва для реалізації 

проектів, відбір яких здійснюється на 

конкурсних засадах   

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП 

 

Заплановано 87000 

2.5. Виготовлення продукції з символікою міста, 

сувенірної продукції 

2018 - 2020 Департамент 

економічного розвитку 

Заплановано 100000 
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та ресурсів ФПП 

2.6. Запровадження Програми співпраці з АТ 

«Ощадбанк» з метою спрощення доступу 

МСП 

 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів 

 

2.7. Надання консультативної допомоги 

підприємцям в розробці інвестиційних 

проектів, бізнес - планів 

2018-2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів 

У 2 кв. надано 44 

консультації з питань 

підприємницької 

діяльності 

2.8. Проведення конкурсів серед суб’єктів 

господарювання на кращий фасад та 

благоустрій прилеглої території (двічі на рік); 

- на кращого підприємця міста 

2018-2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП 

 

2.9. Організація рекламних заходів для 

підприємців – початківців при відкритті 

нових, пріоритетних для міста об’єктів сфери 

послуг 

2018-2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП 

 

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 
підприємництва 

   

3.1. Надання практичної допомоги СПД у 

розробці бізнес - планів 

2018- 2020 ФПП, ІКЦ  

3.2. Передплата періодичних видань та 

комп’ютерної програми «Ліга і закон» 

2018- 2020 ФПП Заплановано 20000 

У 2 кв. використано  

 2184 грн. 

3.3 Інформування підприємців міста про ділові 

форуми, з’їзди, конгреси, галузеві 

всеукраїнські, міжнародні і регіональні 

виставки та сприяння їх участі в цих заходах. 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів ФПП 

Заплановано 3000 

3.4. Проведення дня підприємництва, 

професійних свят  

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів ФПП 

Заплановано 45000 

У 2 кв. проведені 

святкові заходи до Дня 

працівника легкої 

промисловості 

Використано 12365 грн. 

3.5. Організація проведення виставок – ярмарків 

товарів місцевих виробників 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, ФПП 

Заплановано 25000 

У 2 кв. проведена 

виставка – показ моделей 

трикотажних виробів 
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місцевих виробників 

4. Розвиток інфраструктури підтримки 
підприємництва , підвищення кваліфікації 
кадрів в сфері підприємництва 

   

4.1. Проведення семінарів, тренінгів, консультацій 

та «круглих столів» для СМП . Участь у 

обласних, всеукраїнських заходах з питань 

розвитку підприємницької діяльності . 

Організація ділових поїздок з метою вивчення 

та поширення у місті передового досвіду 

щодо підтримки малого підприємництва 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, 

ФПП 

Заплановано 77000 

У 2 кв. взята участь у 

тренінгу м. Київ щодо 

підготовки проектів по 

питаннях розвитку 

малого бізнесу 

Використано 2000 грн. 

4.2. Запровадження та організація роботи Заочної 

школи підприємництва 

2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, 

ФПП 

Заплановано 12000 

У 2 кв. надруковані статті 

у ЗМІ щодо ведення 

підприємницької 

діяльності. Використано 

5307 грн. 

4.3. Створення бізнес - центру  2018- 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, 

ФПП 

У 2 кв. закуплено 

обладнання для учбового 

класу на суму 33021 грн. 

4.4. Підготовка друкованих матеріалів з питань 

підприємницької діяльності для учбових 

закладів при впровадженні навчального курсу 

«Підприємництво» 

2018 – 2020 Департамент 

економічного розвитку 

та ресурсів, 

ФПП 

Заплановано 36000 

 

 
         

        

 

       Заступник міського голови                                    (підписано)                                                Ю.М.Муха                                                   

                 
         Золотова   (05348 ) 3-19-64 
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