
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДИІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до районної цільової 
Програми «Залучення інвестицій, розвиток 
та підтримка малого і середнього 
підприємництва в Попаснянському районі 
Луганської області на 2016-2018 роки»

Керуючись пунктом 2 частини третьої статті 4, пунктом 8 частини третьої 
статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», статтею 17 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», указом Президента 
України від 05.03.2015 №123/2015 «Про утворення військово-цивільних 
адміністрацій» зобов’язую:

внести зміни до додатків 1,2 районної цільової програми «Залучення 
інвестицій, розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва в 
Попаснянському районі Луганської області на 2016-2018 роки» , виклавши їх 
у новій редакції, що додаються

голови районної державної адміністрації -  
керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна № А З З І

Голова районної державної 
адміністрації -  керівник районної 
військово-цивільної адміністрації С. ШАКУН



1

Додаток 1 до Програми

Заходи, спрямовані на реалізацію районної цільової програми 
«Залучення інвестицій, розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва 

в Попаснянському районі Луганської області на 2016-2018 роки»

№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І  Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1 Здійснення 

регуляторни
ми органами 
планування 
діяльності 3 
підготовки 
проектів 
регуляторних 
актів

1.1. Затвердження у 
встановленому порядку 
власних планів з 
підготовки проектів 
регуляторних актів на 
наступний рік

щорічно 
до 15 
грудня

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадм і н істрації, 
структурні підрозділи 
райдержадм ін ісграї цї

формування 
ефективної 
нормативно- 
правової бази

1.2. Забезпечення 
оприлюднення власних 
планів з підготовки 
проектів регуляторних 
актів на наступний рік

щорічно
до 25 
грудня

інформування
громадськості
про
прийняття
регуляторних
актів

II Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
2 Фінансово-

кредитна
підтримка
суб’єктів
підприємницт
ва

2.1. Надання центром 
зайнятості одноразової 
допомоги для 
започаткування власної 
справи безробітним, які 
бажають займатися 
підприємницькою 
діяльністю

2016-2018
роки

Попаснянський 
районний центр 
зайнятості (за згодою)

кошти Фонду 
загал ьнообов’язк 
ового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

зниження
рівня
безробіття,
створення
нових
робочих
місць



№
з/п

Пріоритетні
завданий Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Стимулюван

ня
інвестиційної
та
інноваційної 
активності у 
сфері
підприємни
цтва

3.1 Організація 
проведення семінарів за 
участю представників 
малого та середнього 
підприємництва

2016-2018
роки

Управління:
економічного
розвитку і торгівлі,
агропромислового
розвитку,
виконкоми
міськселсільрад

створення 
умов для 
співпраці 
суб’єктів 
підприємницт 
ва та
залучення
іноземних
інвестицій

III1°есурсне та інформаційне забезпечення
4 Інформаційне 

забезпечення 
суб’єктів 
підприємниць 
кої діяльності

4.1 Забезпечення 
функціонування в 
районі телефонної 
«гарячої лінії» для 
підприємців

2016-2018
роки

Управління
економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
виконкоми
міськселсільрад

оперативне
вирішення
проблемних
питань

4.2 Інформування про 
стан виконання 
районної програми 
розвитку малого та 
середнього 
підприємництва, інші 
матеріали, необхідні 
для суб’єктів 
підприємництва

2016-2018
роки

Управління
економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
виконкоми
міськселсільрад

інформування
громадськості
про стан
виконання
програм
розвитку
малого та
середнього
підприємницт
ва



*

№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Інформаційна 
підтримка на 
офіційному веб-сайті 
райдержад м і н істрації 
окремих розділів 3 
питань
підприємницької
діяльності

2016-2018
роки

Управління
економічного
розвитку і торгівлі
райдержадміністрації,
виконкоми
міськселсільрад

можливість 
отримання 
оперативної й 
необхідної 
інформації

5 Сприяння
провадженню
суб’єктами
малого і
середнього
підприємницт
ва діяльності
ЩОДО

просування 
вироблених 
ними товарів 
(робіт, 
послуг), 
результатів 
інтелектуальн 
ої діяльності 
на внутрішній 
і зовнішній 
ринки

5.1. Проведення роботи 
по залученню суб’єктів 
підприємницької 
діяльності до участі в 
ярмаркових та 
виставкових заходах

т.

2016-2018
роки

Управління: 
економічного 
розвитку і торгівлі, 
агропромислового 
розвитку
райдержадминістрації

створення
умов для
реалізації
товарів та
послуг
суб’єктів
малого
підприємницт
ва

6 Покращання 
іміджу малого 
і середнього 
підприємницт 
ва

6.1 Проведення 
урочистих заходів, 
присвячених Дню 
підприємця

III квартал 
2016-2018 
роки

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадмін істрації, 
виконкоми 
міськселсільрад

кошти районного 
бюджету

5,0 5,0 0,0 відзначення
кращих
підприємців
районну



№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Ресурсне 

забезпечення 
суб’єктів 
підприємниць 
кої діяльності

7.1. Ведення районного 
реєстру щодо вільних 
приміщень комунальної 
власності та 
розміщення його на 
веб-сторінці 
Управління
економічного розвитку і 
торгівлі
райдержад м і н істрації

2016-2018
роки

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержад м і н істрації, 
виконкоми 
міськселсільрад

інформуванн
я
підприємниц
ьких
структур про 
вільні
приміщення

і'V Формування інфраструктури підтримки підприємництва
8 Покращення 

якості надання 
адміністратив 
них послуг 
суб’єктам 
підприємниць 
кої діяльності

8.1 Залучення 
міжнародної технічної 
допомоги для 
підвищення якості 
надання
адміністративних 
послуг громадянам і 
суб’єктам 
господарської 
діяльності області

2016-2018
роки

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержад м і н істрації, 
виконкоми 
міськселсільрад

кошти
міжнародних 
проектів та 
фондів

в межах 
коштів, 
передбачен 
их на 
відповід
ний рік

в межах 
коштів, 
передбаче 
них на 
відповід
ний рік

в межах 
коштів, 
передбаче 
них на 
відповід
ний рік

підвищення 
якості надання 
адміністративн 
их послуг

8.2 Приведення 
переліків 
адміністративних 
послуг органів 
виконавчої влади, які 
надаються через центри 
надання
адміністративних 
послуг, у відповідність 
до вимог 
розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014

2016-2018
роки

виконкоми
міськселсільрад, відділ 
надання
адміністративних
послуг
рай д ержад м і ністрації, 
місцеві юридичні, 
міграційні та земельні 
служби (за згодою)

визначення 
оптимального 
переліку 
адміністративн 
их послуг



№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>

№ 523-р
8.3 Відновлення роботи 
сайтів (веб-сторінок, 
розділів) центрів 
надання
адміністративних пос 
луг та розміщення 
інформації, необхідної 
суб’єктам господарю 
вання для провадження 
ними господарської 
діяльності

2016-2018
роки

виконкоми 
міськселсільрад, 
відділ надання 
адміністративних 
послуг
райдержадміністрації

забезпечення
інформованос
ті
громадськості

8.4 Здійснення 
моніторингу діяльності 
центрів надання 
адміністративних 
послуг

т

щокварталу 
до 1 числа 
місяця 
наступного 
за звітним 
періодом

відділ надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації

визначення 
стану справ 
щодо 
діяльності 
центрів 
надання 
адміністратив 
них послуг

VПрофорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємниц тва
9 Навчання

незайнятого
населення,в
тому числі
працівників
вугледобувних
та вуглепере-
робних
підприємств,
що

9.1. Організація 
професійного навчання 
безробітних за 
навчальними планами 
та програмами, що 
сприяють розвитку 
малого підприємництва 
та започаткуванню 
власної справи

2016-2018
роки

Попаснянський 
районний центр 
зайнятості

кошти Фонду 
загальнообов’язк 
ового державного 
соціального 
страхування 
України на ви па 
док безробіття

інформування
населення
району щодо
можливості
започаткуван
ня власної
справи



№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вивільняються 
у зв’язку 3 їх 
ліквідацією 
(консервацією 
) основам 
підприємниць
кої діяльності

9.2. Організація та 
проведення: семінарів з 
орієнтації на 
підприємницьку 
діяльність, презентацій 
професій за тематикою, 
пов’язаною з 
підприємництвом і 
самозайнятістю, 
семінарів із загальних 
основ підприємницької 
діяльності

2016-2018
роки

Попаснянський 
районний центр 
зайнятості

кошти Фонду 
загально
обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття

інформування
населення
району щодо
можливості
започаткуван
ня власної
справи

9.3. Постійне 
функціонування 
куточків для майбутніх 
підприємців у 
проінформаційних 
секторах з метою 
надання необхідної 
інформації щодо 
започаткування власної 
справи

2016-2018
роки

Попаснянський 
районний центр 
зайнятості

кошти Фонду 
загально
обов’язкового 
державного 
соціального 
страхування 
України на 
випадок 
безробіття

інформування
населення
району щодо
можливості
започаткуван
ня власної
справи

V I  Цільові проекти та підпрограми

10 Підтримка та
розвиток
підприєм
ницької
діяльності у
сільській
місцевості

10.1. Організація та 
проведення виставок і 
ярмарок продукції, 
виробленої суб’єктами 
малого і середнього 
підприємництва, що 
займаються 
виробництвом 
сільськогосподарської

2016-2018
роки

Управління
агропромислового
розвитку

сприяння 
реалізації 
сільськогоспо 
-дарської 
продукції та 
просування її 
за межі 
району



№
з/п

Пріоритетні
завдання Зміст заходу Термін

виконання Виконавці Джерела
фінансування

Вартість,
тис. грн., у тому числі

Очікуваний
результат

2016 рік 2017 рік 2018 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

продукції

10.2 Організація роботи 
виїзних
консультаційних 
пунктів з питань 
організації 
підприємницької 
діяльності у сільській 
місцевості області

2016-2018
роки

Управління 
економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадм і н істрації

підвищення
обізнаності
сільського
населення
основам
підприємниць
кої діяльності

Загальна вартість Програми -120.0 тис. гри 
Державний бюджет -  0,00 тис. гри 
Обласний бюджет -  0,00 тис. гри 
Районний бюджет -  120.0 тис. гон 
Інші кошти -  0,00 тис. гри



Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення районної цільової програми 
«Залучення інвестицій, розвиток та підтримка малого і середнього підприємництва 

в Попаснянському районі Луганської області на 2016-2018 роки»

Заходи
Обсяги фінансових ресурсів (тис. грн)

Всього
у тому числі по роках

2016 2017 2018
1 2 3 4 5

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка підприємництва
ЗАХІД 8.2. . Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця
Всього 10,00 5,00 5,00 0,00
у тому числі кошти районного бюджету 10,00 5,00 5,00 0,00
ЗАХІД 10.1. Розгляд актуальних та проблемних питань, які зачіпають права та інтереси 
суб’єктів підприємництва, на засіданнях робочої групи з питань розвитку малого 
підприємництва (інформаційні стенди, рекламні щити, брошури та інше)
Всього 10,00 5,00 5,00 0,00
у тому числі кошти районного бюджету 10,00 5,00 5,00 0,00
ЗАХІД 13.1. «Підвищення якості муніципальних послуг» за напрямком «Адміністративні 
послуги» щодо придбання оргтехніки та меблів
Всього 100,00 50,00 50,00 0,00
у тому числі кошти районного бюджету 100,00 50,00 50,00 0,00
Загальний обсяг ресурсів
у тому числі:
державний бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
обласний бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районний бюджет 120,00 60,00 60,00 0,00
кошти небюджетних джерел 0,00 0,00 0,00 0,00


