
                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Рішення виконавчого комітету
                                                                                 _________ 2017 року  №___

Заходи із реалізації  Програми
Програми розвитку малого і середнього

підприємництва у м. Прилуки на 2017-2020 роки  

 №
п/п Найменування заходу

 Термін
 виконання Виконавці

1 2 3 4

 1 Здійснення моніторингу реалізації державної
регуляторної  політики  в  місті,  в  тому числі
застосування Тесту малого підприємництва 

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради

2 Ведення  та  постійна  актуалізація  рубрики
“Регуляторна  діяльність”  на  веб-саті  та  веб-
порталі  міста,  зокрема  реєстру  діючих
регуляторних актів

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради

  3 Проведення публічних обговорень
проектів регуляторних актів, їх розгляд на 
засіданнях координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва та інших 
консультативно-дорадчих органів

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради,
розробники регуляторних 
актів

4 Планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних  актів,  що  стосуються  малого  і
середнього підприємництва

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради,
розробники регуляторних 
актів

  5 Ініціювання подальшого впорядкування 
нормативно-правового регулювання 
підприємницької діяльності

2017 -
2020 роки

Розробники регуляторних 
актів, управління, відділи та 
сектори міської ради

 6 Надання фахових консультативних
послуг та практичної допомоги з питань
законодавства й оподаткування для
підприємців. Зокрема проведення:
- семінарів з питань роз’яснення норм
податкового законодавства, навчання
платників податків поданню звітності в

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва



електронному вигляді тощо;
- обговорень з підприємцями
проблемних питань на засіданнях за
“круглим столом” за участю органів
державного нагляду (контролю)

7 Проведення моніторингу статистичної
інформації та періодичних видань про
позитивні тенденції розвитку
підприємництва в області та місті
зокрема та поширення, при проведенні
навчальних заходів для підприємців,
найбільш значущих публікацій з
посиланням на видавництво

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва

8 Вивчення,  обмін  досвідом  у  сфері  розвитку
підприємництва  в  інших  регіонах  України
(участь  у  семінарах,конференціях,  форумах
тощо)

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва

9 Надання методичної допомоги
підприємцям щодо залучення коштів
міжнародних фондів і програм технічної 
допомоги

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва

10 Проведення  круглих  столів,  конференцій,
зустрічей з керівництвом міста з проблемних
питань розвитку малого підприємництва

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з  Центром підтримки
підприємництва

11 Залучення  суб'єктів  малого  і  середнього
підприємництва  до  участі  в  щорічних
Прилуцьких ярмарках

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради

12 Проведення Місячника підтримки
підприємництва до Дня підприємця (за
окремим розпорядженням голови
облдержадміністрації)

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

13 Проведення тренінгів, семінарів,
практикумів, «круглих столів» з питань
підприємницької діяльності для молоді

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

14 Постійне  висвітлення  на  сайті   та  порталі
міської  ради  інформації  про  актуальні
питання  у  сфері  здійснення  та  розвитку
підприємництва

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва

15 Проведення тематичних консультацій і
практикумів з питань організації і ведення
підприємницької діяльності

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва

16 Проведення тренінгів, семінарів,
практикумів, «круглих столів» з питань
підприємницької діяльності для молоді

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради 
спільно з Центром підтримки 
підприємництва



17 Проведення семінарів, тренінгів для
підприємців та осіб, які мають бажання
розпочати власну справу

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

18 Стимулювання створення нових робочих
місць роботодавцями, що створюватимуть
такі робочі місця для працевлаштування
на них безробітних осіб, які мають
додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню, або для
працевлаштування безробітних осіб до
суб’єктів малого підприємництва в
пріоритетних видах економічної
діяльності не менше ніж на два роки,
шляхом компенсації протягом першого
року фактичних витрат у розмірі єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за відповідну
особу

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

19 Проведення професійного консультування
безробітних, в тому числі з використанням
психодіагностичних методик щодо
визначення можливостей їх діяльності у
сфері підприємництва, самостійної
зайнятості, навчання основам
підприємницької діяльності, надання
правової, фінансової і організаційно 
підтримки під час започаткування ними
власної справи

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

20 Сприяння працевлаштуванню безробітних
громадян, у тому числі шляхом виплати
одноразово усієї належної їм допомоги по
безробіттю у разі їх бажання започаткувати
власну справу, чому передуватиме
відповідне навчання основам
підприємницької діяльності та захист
бізнес-планів.

2017 -
2020 роки

Відділ економіки міської ради
спільно  з   Прилуцьким
міськрайонним  центром
зайнятості,  Центром
підтримки підприємництва

21 Подальше вдосконалення порядку
надання адміністративних послуг та
упровадження електронних
інформаційних технологій під час їх
надання

2017 -
2020 роки

Відділ  адміністративних
послуг міської ради 

22 Здійснення постійного моніторингу
стану роботи центрів надання
адміністративних послуг, підвищення
рівня інформаційно-консультаційного
забезпечення їх роботи

2017 -
2020 роки

Відділ  адміністративних
послуг міської ради 

 


