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від 7 травня 2010 року №1090 м.Ужгород

Про хід реалізації заходів Програми
розвитку малого підприємництва в
області на 2009 – 2010 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника головного
управління економіки облдержадміністрації Погорелова В.В. про хід реалізації
заходів Програми розвитку малого підприємництва в області на 2009 – 2010
роки, обласна рада в и р і ш и л а:

1. Інформацію про хід реалізації заходів Програми розвитку малого
підприємництва в області на 2009 – 2010 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 14 січня 2009 року №759, взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати головному управлінню економіки
облдержадміністрації здійснювати відповідні заходи щодо створення
сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію
обласної ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій (Качур М.В.).

Голова ради М.Кічковський



Інформація
про хід реалізації заходів “Програми розвитку малого підприємництва в області на 2009-2010 роки”

Зміст заходу Термін
виконання

Стан виконання

І. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Здійснення нормативного регулювання,
адекватного рівню ринкових відносин.
Подальше впровадження державної
регуляторної політики

Постійно У напрямі реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності проводиться робота щодо продовження регуляторної реформи як на
регіональному, так і на місцевому рівнях, забезпечення прозорості прийнятих
управлінських рішень, поліпшення якості аналізу регуляторного впливу до
проектів регуляторних актів.

Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності” всі проекти розпоряджень
облдержадміністрації разом з аналізом регуляторного впливу розміщуються на
веб-сторінці облдержадміністрації в мережі Інтернет та подаються на
погодження представництву Держкомпідприємництва у Закарпатській області.

Протягом ІV кварталу 2009 року на погодження до представництва
Держкомпідприємництва у Закарпатській області надійшов 1 (один) проект
регуляторного акта, а саме: проект розпорядження голови Свалявської
райдержадміністрації „Про затвердження цін на роботи (послуги), що
виконуються архівним відділом райдержадміністрації на договірних засадах та
у сфері використання архівних документів”. Даний проект ще знаходиться на
розгляді. Всього протягом 2009 року подано до представництва на погодження
7 регуляторних актів. Всі проекти регуляторних актів погоджено без зауважень.

Відповідно до Плану-графіку виконання заходів щодо відстеження
результативності регуляторних актів, стосовно яких наступив термін
здійснення базового, повторного та періодичного відстеження протягом
звітного періоду до представництва Держкомпідприємництва у Закарпатській
області подано 3 (три) звіти, а саме, два про повторне відстеження (наказ
інспекції Державного технічного нагляду Закарпатської облдержадміністрації
від 17.03.2008 р. № 19 «Про затвердження розмірів зборів, які справляються з
підприємств, установ, організацій та громадян за послуги, що надаються
інспекцією державного технічного нагляду облдержадміністрації виходячи із
фактичних витрат на їх проведення», зареєстрований в головному управлінні
юстиції у Закарпатській області від 22.04.2008р. №16/853; розпорядження
облдержадміністрації від 12.08.2008 р. за № 489 „Про державне регулювання
цін на продовольчі товари”, зареєстроване в головному управлінні юстиції у
Закарпатській області від 15 серпня 2008 року № 28/865) та один звіт про
періодичне відстеження (розпорядження облдержадміністрації від 15.09.2005 р.
№ 564 „Про державне регулювання цін”).
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У 2009 році відповідними управліннями та структурними підрозділами

облдержадміністрації здійснено відстеження результативності дії 6
регуляторних актів.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів готуються у
терміни, визначені Законом України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” та розміщуються на офіційному
сайті облдержадміністрації http://www.carpathia.gov.ua.

На виконання статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” облдержадміністрацією,
райдержадміністраціями та міськвиконкомами щороку затверджуються та
оприлюднюються плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації
на 2010 рік затверджено 15 грудня 2009 року та розміщено на веб-сторінці
облдержадміністрації в мережі Інтернет у розділі “Регуляторна політика”.

Проведення семінарів – практикумів з питань
реалізації державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності за участю
керівників управлінь та відділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
органів місцевого самоврядування,
територіальних органів виконавчої влади та
керівників інших зацікавлених структур

Протягом
2009 року

Для зміцнення кадрового потенціалу працівників регуляторних органів в
Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій в тематику професійних програм та
короткотермінових семінарів включено теми з питань забезпечення виконання
Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.

15 грудня 2009 року спільно з представництвом Держкомпідприємництва у
Закарпатській області, за участю представників місцевих та регіональної
галузевих рад підприємців області проведено засідання щодо практичного
впровадження Закону України „Про засади державної регуляторної політики в
сфері господарської діяльності” органами місцевої виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.

Здійснення інформаційно - методичного
забезпечення діяльності, пов’язаної із
впровадженням державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності

Постійно Постійно проводиться робота з органами місцевого самоврядування щодо
впровадження державної регуляторної політики. Зокрема, налагоджено роботу
із секретарями та головами сільських та селищних рад, які відповідають за
реалізацію державної регуляторної політики на території відповідного села чи
селища.

Для полегшення роботи у зазначеному напрямку представництвом
Держкомпідприємництва розроблено, як приклад, план підготовки проектів
регуляторних актів, проект рішення про внесення змін до нормативно-правових
актів рад, розроблено проекти таких аналізів, як встановлення місцевих
податків і зборів, вартості торгових патентів, ставок єдиного податку, орендної

http://www.carpathia.gov.ua
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плати за використання комунального майна, землі та тарифів на житлово-
комунальні послуги.

Створення та постійне оновлення
електронних реєстрів регуляторних актів та
забезпечення доступу до них суб’єктів
підприємництва, громадськості

Постійно Райдержадміністраціями та міськвиконкомами сформовано реєстри
регуляторних актів в сфері господарської діяльності, прийнятих у 2009 році.

З метою забезпечення своєчасного наповнення новоствореного Реєстру
проектів нормативно-правових актів, розроблених органами місцевої
виконавчої влади області та проведення моніторингу даних проектів,
рекомендовано місцевим органам виконавчої влади при підготовці власних
проектів нормативно-правових актів в сфері підприємництва, надсилати їх до
представництва Держкомпідприємництва у Закарпатській області в 5 (п’яти)
денний строк з дня початку підготовки відповідного проекту.

Забезпечення вільного доступу,
громадськості, підприємців, їх громадських
організацій до інформації органів державної
влади та місцевого самоврядування стосовно
питань впровадження регуляторної політики
та поліпшення бізнес-середовища

Постійно Інформація стосовно питань впровадження регуляторної політики та
розвитку підприємництва постійно розміщується на веб-сайтах
облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

Проведення моніторингу прийнятих
регуляторних актів

Постійно Протягом 2009 року згідно плану-графіку представництва
Держкомпідприємництва щодо проведення планових перевірок, забезпечено
проведення моніторингу стосовно здійснення державної регуляторної політики
в органах виконавчої влади, а саме у Великоберезнянській, Перечинській,
Берегівський районних державних адміністраціях та органах місцевого
самоврядування: в Чопській, Ужгородській, Хустській міських радах,
Великоберезнянській районній раді. За наслідками проведеного моніторингу
підготовлено та направлено пропозиції про внесення змін (або визнання
такими, що втратили чинність) до прийнятих регуляторних актів, що
суперечать принципам регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Так, за наслідками проведеного моніторингу Хустською міською радою
прийнято рішення від 25.05.09 № 1236 „Про затвердження Положення про
регуляторну діяльність”, яким врегульовано питання щодо виконання деяких
статей Закону України „Про засади державної регуляторної політики в сфері
господарської діяльності”.

Удосконалення дозвільної системи у сфері
здійснення підприємницької діяльності.

Протягом
2009 року

В грудні 2009 року представництвом за участі Державної інспекції
архітектурно-будівельного контролю в Закарпатській області, інспекторів
ДАБК, посадових осіб міського та районних бюро технічної інвентаризації
області проведено робочу нараду – семінар з питань функціонування дозвільної
системи у сфері господарської діяльності, зокрема неухильного виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року № 526 „Про заходи



4
щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності”.
За наслідками проведеного засідання складено протокол та прийнято рішення
щодо посилення виконавської дисципліни відповідно до вимог законодавства в
сфері дозвільної системи.

В області діють 18 дозвільних центрів, у роботі яких приймають участь всі
представники місцевих дозвільних органів та представники дозвільних органів,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.09 № 526
відповідно до заключних Угод про співпрацю. Крім того, до роботи дозвільних
центрів залучаються представники органів місцевого самоврядування
(сільських та селищних рад – у разі необхідності), працівники відповідних
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та
райдержадміністрацій (юристи, спеціалісти управлінь економіки тощо).

Так, Ужгородським міськвиконкомом укладено Угоду про співпрацю з
територіальним управлінням Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Закарпатській області.

Воловецькою райдержадміністрацією додатково укладено Угоду „Про
співпрацю у рамках дозвільного центру райдержадміністрації” із
Держземінспекцією у Закарпатській області. Угоду про співпрацю підписано
між дозвільним центром Ужгородської міської ради  та Головним управлінням
Держкомзему у Закарпатській області.

До переліку місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі
дозвільного центру Міжгірської райдержадміністрації додано Виноградівське
міжрайонне управління водного господарства у Міжгірському районі; інспекція
Державного архітектурно-будівельного контролю; Державна інспекція України
з контролю за використанням та охороною земель.

Протягом 2009 року до дозвільних центрів звернулося 5645 суб’єктів
господарювання, що на 38,0 відс. більше ніж у 2008 році. Адміністраторами
дозвільних центрів  видано 2658 документів дозвільного характеру, що на 16,4
відс.більше попереднього року. Зросла кількість наданих консультацій щодо
отримання дозвільних документів на 38,7 відс., і становить 5215.

Висвітлення в засобах масової інформації про
роботу дозвільних центрів, роз’яснень щодо
порядку видачі документів дозвільного
характеру

Постійно Забезпечено здійснення дозвільними органами (районними державними
адміністраціями та містами обласного значення), заходів із широкого
використання можливостей місцевих засобів масової інформації шляхом
популяризації дозвільних центрів, оперативного інформування суб’єктів
підприємництва з питань порядку видачі документів дозвільного характеру за
принципом „організаційної єдності” та роботи дозвільних центрів.
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Проведення обласного конкурсу на кращий
дозвільний центр (нагородження цінними
подарунками, грамотами тощо).

Проведення обласного конкурсу на кращий
реєстраційний офіс (нагородження цінними
подарунками, грамотами тощо)

Протягом
2009 року

Наказом представництва Держкомпідприємництва України у Закарпатській
області від 03.02.2009 року № 3 створено організаційний комітет та журі з
проведення І туру Всеукраїнських конкурсів на «Кращий дозвільний центр» та
«Кращий адміністратор», до складу якого увійшли і працівники головного
управління економіки облдержадміністрації.

27 травня 2009 року відбулося засідання організаційного комітету з
проведення І туру Всеукраїнського конкурсу „Кращий дозвільний центр” та
„Кращий адміністратор”. На зазначеному засіданні визначено переможців в
даних номінаціях.

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації
та проведення семінарів для адміністраторів
дозвільних центрів

2009 рік В грудні 2009 року проведено семінар – нараду з адміністраторами
дозвільних центрів області, на якому підведено підсумки роботи дозвільних
центрів за 2009 рік. Також, обговорювалося питання щодо стану виконання
постанови Кабінету Міністрів України № 526 від 21.05.2009 „Про заходи щодо
упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності” та наказу Держкомпідприємництва від 12.10.2009 №176,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 листопада 2009 р. №1047/17063.

За наслідками проведеного заходу дано доручення адміністраторам
дозвільних центрів регіону, у сприянні дозвільним органам відповідного району
та міста в розробленні інформаційних карток; провести роботу для активізації
суб’єктів підприємницької діяльності для заповнення анкет опитування щодо
оцінки доступності послуг дозвільних центрів; оновити угоди про співпрацю з
дозвільними органами та накази про визначення відповідальних осіб у роботі
дозвільних центрів.

Поліпшення матеріально-технічного забез-
печення дозвільних центрів

Протягом
2009 року

використано
12995,60 грн.

Для забезпечення належних умов роботи всі дозвільні центри області в
грудні 2009 року було забезпечено необхідними канцтоварами.

На даний захід з обласного бюджету було  виділено 13,0 тис.грн.

Здійснення заходів з підвищення кваліфікації
та проведення семінарів для державних
реєстраторів

2009 рік В грудні 2009 року в малому залі Мукачівської районної ради
представництвом Держкомпідприємництва у Закарпатській області проведено
семінар – нараду з державними реєстраторами регіону щодо перереєстрації
садово-огородніх кооперативів.

Підготовка та внесення пропозицій до
центральних органів виконавчої влади,
Верховної Ради України щодо вдосконалення
нормативно-правової бази, що регулює
питання розвитку підприємництва

Протягом
2009 року

Надіслано депутатські звернення до Президента України, Верховної Ради
та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до нормативних актів, які
впливають на соціальний статус власників та орендарів земельних ділянок, а
саме щодо внесення змін до Закону України „Про внесення змін до деяких
законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу
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зайнятості населення” від 25.12.2008р. № 799-VI, який суттєво змінив порядок
одержання статусу безробітного особами, які мають у власності або орендують
земельні ділянки.

6 листопада 2009 року в місті Ужгород Регіональне відділення Українського
союзу промисловців і підприємців, Територіальне відділення Асоціації
платників податків та об’єднана Спілка аудиторів в Закарпатській області за
участю платників податків області провели спільне засідання по обговоренню
доцільності справляння податку на додану вартість. У ході засідання всі
учасники одностайно прийняли рішення про надання пропозицій центральним
органам виконавчої влади щодо його скасування.

Керівниками даних громадських об’єднань підготовлено та направлено
Відкрите звернення учасників спільного засідання до Міністерства фінансів
України та Державної податкової адміністрації України щодо заміни податку на
додану вартість податком з продажів, яким обкладатимуться разові операції
купівлі-продажу суб’єктів господарювання, шляхом внесення на розгляд
Верховної Ради України відповідного законопроекту.

Здійснення моніторингу планових та
позапланових перевірок суб’єктів
підприємницької діяльності контролюючими
та дозвільними органами на території області

Щокварталу Представництвом Держкомпідприємництва проведено 4 планових перевірки
адміністраторів дозвільних центрів (Берегівської, Хустської міських рад,
Брегівської та Хустської районних державних адміністрацій) та одну
позапланову (Чопської міської ради), три перевірки дозвільних органів
(Державного управління охорони навколишнього середовища у Закарпатській
області, Закарпатського облводгоспу та державного закладу „Закарпатська
обласна санепідеміологічна станція”).

Проведено планові перевірки органу державної реєстрації та державних
реєстраторів Брегівської, Хустської міських рад та одну позапланову перевірку
державного реєстратора Ужгородської міської ради.

Висвітлення у засобах масової інформації
даних щодо встановлених розмірів ставок
фіксованого, єдиного податків та вартості
торгових патентів

Постійно Інформація щодо встановлених розмірів ставок єдиного податку для
суб’єктів підприємницької діяльності публікується в міських та районних
засобах масової інформації.
Так, в районній газеті “ Карпатська зірка “ (Великоберезнянський район)
опубліковано ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності
– фізичних осіб, зареєстрованих на території району, які затверджено рішенням
сесії районної ради №307 від 14.01.2009 року та ставки єдиного податку для
осіб, що працюють за межами України (додаток до рішення XVI сесії районної
ради V скликання від 04.08.09 №342).

В Іршавському районі спільним розпорядженням райдержадміністрації та
районної ради від 03.02.2009 № 1 „Про заходи районної державної адміністрації
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та районної ради щодо стабілізації фінансової – економічної ситуації у зв’язку
зі світовою кризою” встановлено ставки єдиного податку для малого бізнесу  на
рівні 2006-2008 років.

Проведення “круглих столів”, нарад,
семінарів за участю представників
контролюючих, дозвільних та податкових
органів з підприємцями, керівниками
громадських об’єднань підприємців

Постійно Суб’єкти підприємницької діяльності постійно залучаються до участі у
нарадах, “круглих столах”.

В м.Ужгороді відбулось засідання “круглого столу” на тему: “Соціально-
економічні проблеми міста та шляхи їх вирішення в умовах фінансово-
економічної кризи”. Під час проведення засідання підприємці виступили з
проханням щодо зменшення орендної плати за комунальне майно на 50,0 відс.

В приміщенні головного управління статистики в Закарпатській області
відбулося засідання «круглого столу», за участю спеціалістів представництва
Держкомпідприємництва України в Закарпатській області, управління
статистики, державних реєстраторів Ужгородського та Мукачівського районів,
міста Ужгород. На засіданні було розглянуто питання щодо достовірності
облікових, класифікаційних та довідкових даних ЄДРПОУ.

В Іршавському районі проведено розширене засідання координаційної ради
за участю керівників органів місцевого самоврядування, агенції місцевого
розвитку „Іршавщина”, представників бізнесових кіл, банківських структур
щодо розширення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових
ресурсів.
В м.Хуст за участю керівників Хустської районної державної адміністрації,
районної громадської організації Хустське агентство регіонального розвитку
«Хуст Європа центр», суб’єктів господарювання Хустського району,
спеціалістів представництва та адміністратора Хустського міськвиконкому
проведено засідання «виїзної приймальні». В рамках зазначеного заходу
обговорено проблемні питання щодо ведення та відкриття бізнесу в районі. В
зазначеному заході також прийняли участь заступник міського голови
Хустської міської ради, представники МНС, СЕС, ДАБК, управління земельних
ресурсів та будівництва і архітектури Хустської міської ради. Було розглянуто
питання щодо законності отримання та вимагання податковими органами,
органами місцевого самоврядування дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та
сфери послуг, отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної
ділянки, строку його дії тощо.

В Тячівському районі проведено робочу нараду-семінар щодо державної
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за участю Закарпатського
територіального управління державної комісії з цінних паперів, Тячівської
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районної державної адміністрації, державних реєстраторів області, головного
управління статистики у Закарпатській області, державної податкової інспекції
у Тячівського районі, районного центру зайнятості, управління Пенсійного
фонду України та фондів соціального страхування району, відділення
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань.

За наслідками проведеної наради та з метою вдосконалення правового
регулювання господарських відносин доведено до відома державних
реєстраторів останні зміни в чинному законодавстві в сфері державної
реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців, які було розглянуто на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України 21 травня 2009 року,
роз’яснення щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII
„Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про акціонерні
товариства”, а також зміни в Пенсійному законодавстві щодо сплати внесків  до
Пенсійного Фонду України.

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Забезпечення часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, наданими
суб’єктам підприємницької діяльності для
реалізації інвестиційних проектів відповідно
до Порядку часткового відшкодування з
обласного бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого і
середнього підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів

2009 рік
використано

299999,63
грн.

На реалізацію заходів Програми розвитку малого підприємництва на 2009-
2010 роки з обласного бюджету на 2009 рік рішенням Закарпатської обласної
ради від 14.01.2009 № 766 “Про обласний бюджет на 2009 рік” передбачено
видатки в сумі 450,0 тис.грн., в тому числі на часткове відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього
бізнесу для реалізації інвестиційних проектів – 300,0 тисяч гривень.

20 травня 2009 року проведено перше засідання конкурсної комісії з
оцінки та відбору інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього
підприємництва для отримання часткового відшкодування відсотків за
кредитами за рахунок коштів обласного бюджету, на якому було розглянуто
шість бізнес-планів, а саме:

- надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
загального користування на маршрутах: Ужгород – Міжгір’я, Воловець –
Ростка, Олександрівка – Хуст, Ужгород – Мукачево, які пролягають по
територіях Міжгірського, Воловецького, Ужгородського, Мукачівського та
Хустського районів;

- встановлення та запуск комплексної автоматичної мийки “Karcher” для
обслуговування автотранспортних засобів області;

- придбання обладнання та відкриття сучасного кафе “Світ кави і чаю” в
центральній частині обласного центру.
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Комісія прийняла рішення щодо надання часткового відшкодування

відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами для реалізації
інвестиційних проектів на всі представлені бізнес-плани.

3 вересня п.р. проведено друге засідання конкурсної комісії з оцінки та
відбору інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва
для отримання часткового відшкодування відсотків за кредитами за рахунок
коштів обласного бюджету, на якому було розглянуто три бізнес-плани, а саме:

- добудова та реконструкція готельно-туристичного комплексу в селі
Мочола Берегівського району;

- будівництво відпочинкового комплексу „Жди ня Єво”;
- розширення та реконструкція приміщень діючого ресторану-кафе

„Венеція”.
Комісія прийняла рішення щодо надання часткового відшкодування

відсоткових ставок з обласного бюджету за кредитами для реалізації
інвестиційних проектів на всі представлені бізнес-плани.

14 жовтня 2009 року відбулося третє засідання конкурсної комісії, на
якому розглянуто чотири бізнес-плани. Комісія прийняла рішення щодо
надання часткового відшкодування відсоткових ставок з обласного бюджету за
кредитами для реалізації інвестиційних проектів тільки на два бізнес-плани, а
саме: „Добудова та діяльність готельно - туристичного комплексу ”Гелікон” в
селі Яноші Берегівського району та „Організація комп’ютерного центру „БІТ”
в м. Берегово.

Протягом 2009 року 11 суб’єктів підприємницької діяльності області
отримали кредити із застосуванням часткового відшкодування відсоткових
ставок (надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом
загального користування, будівництво та реконструкція готельно-туристичних
комплексів, надання якісних послуг з обслуговування автотранспортних
засобів та розширення інфраструктури малих міст - організація комп’ютерного
центру „Біт” у м.Берегово).

З обласного бюджету заплановані кошти в сумі 300,0 тис.грн. на даний
захід використано в повному обсязі.

Розміщення інформації в засобах масової
інформації про проведення конкурсу

2009 рік
використано

коштів в
сумі 948,0

грн.

В обласній газеті “Новини Закарпаття” 16 червня 2009 року опубліковано
оголошення про проведення конкурсу з оцінки та відбору бізнес-планів для
отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за рахунок коштів
обласного бюджету та порядок його проведення. 3 вересня 2009 року
проведено друге засідання комісії.
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19 вересня 2009 року в обласній газеті “Новини Закарпаття” було

опубліковано оголошення про проведення даного конкурсу. Третє засідання
конкурсної комісії відбулося 14 жовтня 2009 року.

На даний захід з обласного бюджету виділено кошти в сумі 10,0 тис.грн.
Здійснення моніторингу використаних коштів,
передбачених для підтримки суб’єктів малого
бізнесу з місцевих бюджетів

Щокварталу
протягом
2009 року

У всіх адміністративно-територіальних одиницях області прийняті та діють
Регіональні програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки.
Заходами Програм передбачено коштів в сумі 1094,1 тис.грн., фактично
виділено з районних та міських бюджетів (затверджено рішеннями сесій
відповідних рад) - 363,0 тис. грн., протягом 2009 року використано коштів
318,5 тис.грн. (на часткове відшкодування відсоткових ставок, залучення
підприємців у виставкових заходах, міжнародних та районних ярмарках,
відзначення Дня підприємця, проведення Дня добросусідства, проведення
семінарів-тренінгів та утримання Агенцій регіонального розвитку). Довідково:
протягом 2008 року з районних та міських бюджетів на реалізацію заходів
регіональних Програм фактично використано коштів в сумі 297,0 тис.грн.

Надання кредитів суб’єктам підприємницької
діяльності на поворотній основі, відповідно до
Порядку  обласного бюджету, затвердженого
обласної ради

2009 рік Головне управління економіки спільно з Регіональним фондом підтримки
підприємництва по Закарпатській області розробило проект Порядку
використання коштів Регіональним фондом підтримки підприємництва у
Закарпатській області, отриманих на здійснення фінансово-господарської
діяльності та підтримки суб’єктів малого підприємництва (в т.ч. фінансування
інвестиційних проектів) за рахунок коштів обласного та  місцевих бюджетів та
проект рішення. Дані проекти подано голові обласної ради для винесення на
розгляд чергової сесії обласної ради на затвердження.

Рішенням Закарпатської обласної ради від 5 листопада 2009 року № 976
даний Порядок затверджено.

Кредитна підтримка за рахунок кредитних
спілок

Протягом
2009 року

Найважливішим завданням Програми розвитку малого підприємництва  є
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.
У сфері фінансово - кредитної підтримки фінансові послуги суб’єктам малого
бізнесу активніше працювала в цьому напрямку кредитна спілка „Едельвейс”.

Протягом 2009 року кредитною спілкою “Едельвейс” (м. Виноградово)
видано 671 кредит на загальну суму -3164,5 тис.грн. в тому числі :
- СПД – 19 кредитів на суму 144 тис. грн.;

- фізичним особам – 652 кредити на суму 3020,5 тис.грн. При наданні
кредитів перевага надавалася тим підприємцям, які створюють додаткові робочі
місця, надають послуги або займаються виробництвом.
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Одноразова виплата суми річної допомоги з
безробіття для започаткування
підприємницької  діяльності;
надання дотацій роботодавцям

Протягом
2009 року

Антикризові зміни які введені з 13.01.2009 року по 31.12.2009 року у
Закон України „Про загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття” не передбачають бюджетом Фонду
виплати одноразової допомоги по безробіттю на започаткування власної
справи.

Для зайняття підприємницькою діяльністю шляхом надання дотацій
роботодавцям у 2009 році працевлаштовано 240 осіб.

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення,
матеріальної підтримки безробітних організовано громадські оплачувані
роботи. Протягом 2009 року в оплачуваних громадських роботах брали участь
3,3 тис. осіб проти 8,2 тис. осіб у 2008 році.

Безробітними виконувались роботи по благоустрою та озелененню
територій населених пунктів, кладовищ, зон відпочинку і туризму,
придорожніх смуг, територій підприємств і прилеглих до них територій та
підсобні роботи при проведенні ремонту або реконструкцій об’єктів
соціальної сфери.

В деяких районах практикувалося заключення договорів з сільськими,
селищними радами для проведення громадських робіт через фінансування їх з
Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття.

Реалізація інноваційно-інвестиційних проект-
тів.
Реконструкція наявних та будівництва нових
об’єктів туристично-рекреаційної галузі

Протягом
2009 року

З метою залучення інвестицій в туристично-рекреаційну галузь області в
березні цього року для австрійських інвесторів проведено інформаційно-
інвестиційний тур “Замки Закарпатья”.

Для розповсюдження експортного потенціалу підприємств області
облдержадміністрацією підготовлено та випущено Каталог, який містить
інформацію про основні експортноорієнтовані підприємства краю. Також,
функціонує офіційна WEB-сторінка головного управління з питань
європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму , на якій
розміщується інформація щодо пропозицій іноземних партнерів по
налагодженню співпраці з вітчизняними підприємствами.

У 2009 році розпочали роботу наступні об’єкти туристичної сфери:
готель „Мелеганич”, „Будинок вина”, комплекс відпочинку в урочищі
Виннички Виноградівський район).

Будівництво нових об’єктів туристично-
рекреаційної галузі:
- готельно-туристичного комплексу та
системи гірськолижних витягів у с. Абранка

2009-2010
роки

Воловецькою райдержадміністрацією розроблено 9 інвестиційних проектів
по розміщенню об'єктів туристично-рекреаційної галузі. На даний час
Воловецькою селищною радою виділено земельні ділянки ТОВ ‘Перевал 2” в
урочищі “Перевал”, “Соломія”,“Русинія” - в урочищі “Кілиця”, ТОВ “Карпатія
– Тур” - для будівництва туристично-готельних комплексів та витягів на поло-
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Воловецького району;
- готельно-оздоровчо-рекреаційного комплек-
су та канатної дороги в с. Скотарське
Воловецького району

нини, виготовлено проектно-кошторисні документації на їх будівництво. Також
з метою залучення іноземних інвесторів розміщено на веб-сайті інформацію
про вільні виробничі площі.

В стадії розробки та виготовлення документації, знаходяться перспективні
інвестиційні проекти, реалізація яких надасть позитивного імпульсу розвитку
туристично-рекреаційної сфери Воловеччини, а саме: ТОВ „Верховина 1030”
(с. Абранка), що передбачає будівництво готельно – туристичного комплексу та
системи гірськолижних витягів (сума інвестицій близько 12 млн. грн.), ТОВ
„Думка” (с. Гукливий) - гірськолижний витяг, довжина траси 2000м (сума
інвестицій близько 750 тис. євро), ТОВ „Бескид Євро Тур” (с. Скотарське) -
будівництво оздоровчо-рекреаційного комплексу потужністю до 1000 осіб та
канатної дороги (сума інвестицій близько 1,5 млн. грн.) „Скарбниця ЛТД” (смт.
Жденієво, ур. Тирсоватий) - обслуговування готельного комплексу.

3. Ресурсне, інформаційне, кадрове забезпечення, подальше формування інфраструктури
Залучення суб’єктів підприємницької
діяльності до участі у тендерах для постачання
(надання) продукції, товарів, робіт, послуг
бюджетним установам області

Постійно Суб’єкти підприємництва залучаються для участі у тендерах для
постачання товарів, надання послуг, робіт бюджетним організаціям.

Протягом 2009 року проведено 721 тендерну процедуру закупівлі товарів,
робіт і послуг та заключено договори з суб’єктами підприємницької діяльності
на суму 268,4 млн.грн.

Забезпечення суб’єктів підприємницької
діяльності приміщеннями шляхом надання в
оренду та передачі  у власність.

Упровадження для малих підприємств
системи пільгової орендної плати з
відстрочкою оплати та зарахуванням витрат на
ремонт і обладнання об’єкта до вартості
орендної плати

Постійно Для створення сприятливих умов для розвитку підприємницької
діяльності райдержадміністраціями в розрізі населених пунктів районів
визначено вільні земельні ділянки, на яких можливе розміщення об'єктів
виробничого та рекреаційного призначення, також створено базу даних
вільних виробничих площ.
Так, в Іршавському районі створено інформаційну базу даних виробничих
площ та інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які можна використати
в туристично-рекреаційній галузі. Дану інформаційну базу даних розміщено
на веб-сторінці райдержадміністрації. Ведеться робота по наповненню
інформаційної бази даних новими, привабливими для інвесторів земельними
ділянками,  здійснюється вияснення їх статусу (землі запасу, приватні ділянки,
розпайовані землі), хто є їх власниками та узгоджуються умови співпраці чи
ціна продажу.

В м.Чоп діє Програма приватизації об’єктів територіальної громади міста
Чоп Закарпатської області, затверджено перелік об’єктів комунальної
власності територіальної громади міста Чоп, які підлягають приватизації
шляхом викупу та аукціону.
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Підприємцям надаються вільні площі на пільгових умовах, а саме в

Свалявському районі трьом суб’єктам малого підприємництва на пільгових
умовах надано в оренду приміщення комунальної власності загальною
площею 810,5 кв.м (зарахування витрат на ремонт об’єкта до вартості орендної
плати).

Для організації харчування учнів у 10-ти навчальних закладах
Великоберезнянського району (в селах: Кострино, Ставне, В.Березний,
М.Березний, Жорнава, Волосянка, Стужиця, Люта, Р.Мочар, Р.Пастіль) 10
приміщень здаються в оренду на пільгових умовах (рішення сесії районної ради
від 23.12.05 № 509).

Створення та розширення мережі сервісних
організацій в агропромисловому комплексі.

Створення умов для розвитку агросервісної
інфраструктури (заготівельних пунктів,
сільськогосподарських обслуговуючих  коо-
перативів тощо).

2009 рік З метою надання практичної допомоги сільським жителям у створенні
фермерських господарств, обслуговуючих кооперативів, заготівельних пунктів
із закупівлі у населення сільськогосподарської продукції, міні-підприємств з її
переробки, у всіх районах діють сільськогосподарські дорадчі служби.

Для надання сервісних послуг із реалізації сільськогосподарської техніки,
запасних частин та інших матеріально-технічних ресурсів в області створено
філії компанії “Агросоюз” та корпорації “Автосервіс-Україна”. Налагоджено
постачальницькі стосунки з такими агросервісними підприємствами:
Рогатинською філією “Укравтозапчастина”, Луцьким ЗАТ “Волинська
фондова компанія”, Львівською філією “Донснаб-Захід”.

Сесією Свалявської районної ради затверджено „Районну цільову
економічну програму підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року”. Заходами Програми
передбачено створення в районі сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу на базі ФГ „Віжень” для заготівлі та переробки молока.

Створення в регіонах області територіально-
галузевих виробничих систем (кластерів).
Ініціювання створення різних форм об’єднань
підприємницьких структур, виробничих цехів,
основними цілями яких є підвищення
конкурентоспроможності, якості продукції

Протягом
2009 року

В м. Виноградів відбулася конференція на тему: „Кластери та промислові
парки. Зустріч ділових кіл” за участі підприємців з Угорщини та області,
представників та керівників органів місцевого самоврядування.

Конференцію було присвячено поширенню угорського та європейського
досвіду розвитку економіки і підприємництва, створенню
конкурентноспроможних мережевих виробничих структур-кластерів, а також
промислових парків та інноваційних інституцій. Учасників конференції
ознайомлено з діяльністю інноваційних інкубаторів, центрів та промислових
парків Угорщини.
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Пошук потенційних партнерів в Україні та за
кордоном, залучення інвестицій для суб’єктів
підприємницької діяльності області.

Протягом
2009 року

З метою підтримки експортно-орієнтованих підприємств області, пошуку
нових міжнародних ринків збуту, залучення іноземних інвестицій в економіку
регіону облдержадміністрацією надіслано в торгово-економічні місії України
за кордоном Каталог експортного потенціалу підприємств Закарпатської
області та Каталог інвестиційних пропозицій області.

Для підтримки розвитку малого підприємництва на селі в області діє
Закарпатський центр дорадництва, який співпрацює з спільним проектом ЄС
та ПРООН „Місцевий розвиток орієнтований на громадян на селі” для
залучення інвестиційних грантів міжнародних донарів з метою розвитку
соціальної інфраструктури на селі. За два роки очікується залучити 400 тис.
доларів інвестицій.

Для активізації міждержавних економічних відносин, науково-виробничої
кооперації, інвестиційної діяльності, удосконалення інформаційно-
консультаційної роботи в інтересах підприємств Закарпатська торгово-
промислова палата проводила в м.Ужгороді Міжнародну ділову зустріч
«Міжнародні контактні дні» за тематикою «Будівельні та оздоблювальні
матеріали. Проектування і технології будівництва. Обладнання сантехнічне,
опалювальне, вентиляційне, освітлювальне. Предмети інтер'єру. Меблі
житлові, офісні, садові; фурнітура. Столярні вироби. Будівельна хімія». В
заході взяли участь підприємці з Австрії, Словаччини, Угорщини, Чехії,
Львівської та Закарпатської областей.

Відбулася презентація діяльності Угорсько-Української торгової палати.
Під час проведення заходу підприємці області мали можливість провести
переговори та встановити прямі ділові контакти з іноземними підприємствами
– виробниками продукції.

Залучення суб’єктів підприємницької діяль-
ності до участі у Днях міжнародних контактів,
Днях добросусідства та у міжнародних
конференціях

2009 рік Делегація від області брала участь у семінарі “Досвід Словаччини у
європейській інтеграції”, який проходив у м.Пряшів (Словаччина). На семінарі
розглядалися питання організації державного управління та самоврядування у
Словаччині.

Підприємці області та фахівці туристичної галузі України, Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії приймали участь у Міжнародній конференції
„Туризм без кордонів, екологія і мандри”, яка проходила в м.Ужгороді.

Учасників було ознайомлено з кращими інвестиційними проектами, з
туристичним потенціалом Карпат та пропозиціями суб’єктів туристичної
діяльності Закарпатської  та сусідніх областей.
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За сприяння  ПП „Боржавська ялина” (с. Ізки-Матачів) та компанії „Aptic”

(офіційний дистриб’ютор виробника снігогенараторів „SMI snow
mashines,Inc”) в Міжгірському районі проведено ІІ конференцію-презентацію
„Перспективи розвитку гірськолижного бізнесу в Україні”. Метою
конференції було ознайомити та продемонструвати в реальних умовах роботу
обладнання компанії. Учасникам  конференції продемонстровано процес
виробництва штучного снігу.

Інформаційне забезпечення:
- оснащення інформаційних кутків переліком
та описами професій для зайняття
підприємницькою діяльністю

Постійно Інформаційне забезпечення клієнтів щодо підприємницької діяльності
базовими центрами зайнятості здійснюється через інформаційні куточки, які
оснащенні: Законами України, Указами Президента, постановами Уряду,
іншими нормативними актами щодо розвитку та підтримки підприємництва;
буклетами «Майбутньому підприємцю», «Що таке підприємництво?», «Як
отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття
підприємницькою діяльністю»; описами професій, які придатні для відкриття
власної справи;взірцями бізнес-планів, а також картою міста (району) , на якій
визначено місця, де можливо розпочати власний бізнес за різними напрямами
(наприклад, відкрити кафе, перукарню, пункт з ремонту взуття і т. ін.).

Проведення інформаційних семінарів із
залучення незайнятого населення до
підприємницької діяльності

Постійно Для активізації незайнятого населення до зайняття підприємницькою
діяльністю та орієнтації на самозайнятість в області протягом 2009 року
проведено 993 семінари, в яких взяло участь 15063 безробітних громадян ( в
т.ч. 340 інформаційних семінарів „Як розпочати свій бізнес”, до яких залучено
4585 безробітних; 134 навчальні семінари для жителів села „Ефективне
ведення сільського господарства” за участю 2267 осіб; 295 – з питань зеленого
туризму в якому прийняли участь 4922 особи та 224 семінари „Від бізнес-ідеї
до власної справи” за участю 3289 чоловік).

Протягом 2009 року започаткували власну справу та розпочали
підприємницьку діяльність 63 особи.

До проведення семінарів залучалися: представники місцевих податкових
інспекцій, підприємці, працівники управлінь економіки місцевих органів
влади.

Проведення ярмарків (міні-ярмарків) вакансій,
днів відкритих дверей для випускників шкіл,
молоді

Постійно Протягом 2009 року центрами зайнятості області проведено 277 міні-
ярмарок вакансій,  які відвідали 4922 особи та 13 ярмарок вакансій, в яких
взяло участь 1464 особи.

Для популяризації робітничих професій, які користуються попитом на
ринку праці, центр зайнятості провів у Іршавському районі «Ярмарок
професій», на який було запрошено учнів Білківського (Іршавський район)
професійного аграрного ліцею. В Перечинському районі проведено 19 проф-
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орієнтаційних уроків «Зроби свій вибір», в яких взяли участь 2499 випускників
шкіл, також проведено «День відкритих дверей» на базі Перечинського
професійного ліцею, а в школі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування встановлено скриню з буклетами для учнівської
молоді з метою вибору майбутньої професії.

Випуск презентаційних збірників, буклетів
Закарпатської області

2009 рік
з обласного
бюджету
використано
коштів в сумі
50 000 грн.

На даний захід з об ласного бюджету передбачено фінансування видатків в
обсязі 50,0 тис.грн.

Головним управлінням економіки облдержадміністрації випущено
збірник „Закарпаття назустріч людям” (двома тиражами) та придбано
подарункові фотоальбоми („Сріберна Земля”, „Ужгород”, „Мукачево”) для
кращих підприємців області.

З обласного бюджету заплановані кошти в сумі 50,0 тис.грн. на даний
захід використано в повному обсязі.

Створення веб-cайту головного управління
економіки облдержадміністрації для
розміщення інформації суб’єктів підприєм-
ництва та громадськості

Протягом
2009 року

використано
20 000 грн.

На даний захід з обласного бюджету виділено коштів в сумі 20,0 тис.грн.,
які використані в повному обсязі.

Залучення суб’єктів підприємництва до
проведення регіональних, міжнародних
виставок-ярмарків.
Організація виставок-ярмарків, участь у
виставці „Тур’євроцентр - Закарпаття”

Протягом
2009 року

3 метою залучення інвестицій в економіку області, поліпшення
торгово-економічних відносин між Закарпатською областю та прикордонними
областями сусідніх держав, представники області взяли участь у роботі
міжнародної виставки-ярмарку економічних контактів зі східними регіонами
„КELETEXPO", яка проходила у м. Ніредьхаза (Угорська Республіка ). У
рамках проведення зазначеного виставкового заходу відбувся угорсько-
український підприємницький форум, на якому презентовано інформацію
інвестиційного потенціалу Закарпатської області.
Власники сільських садиб області представляли свій туристичний продукт на

виставці-ярмарку “Українське село запрошує” (м.Київ, с.Пирогів). Делегація від
області взяла участь у Міжрегіональному туристичному форумі „Чернігівщина
туристична 2009” (м.Чернігів). Під час проведення заходу було представлено
туристично-рекреаційний потенціал області, презентовано туристичний
довідник „Жемчужины Закарпатья”, відеоролики про можливості відпочинку у
Закарпатському селі, наявні туристичні маршрути різного рівня складності.
Суб'єкти туристичної діяльності представляли можливості туристичної галузі
області на I-ій Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалі у
м.Тернопіль. Приймали участь у Міжнародній туристичній виставці „ Україна-
Подорожі та туризм” у м, Києві та Запоріжжя, у спеціалізованій виставці
„Туризм. Відпочинок. Охота. Рибалка”, яка проходила  в м.Донецьку.
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На туристичному фестивалі „Євро Карпати”, в ур.Дубки (с.Оноківці

Ужгородського району) для власників сільських садиб області проведено
семінар-тренінг з сільського туризму „Європа в кожному селі”, а також
семінар з виноробами Закарпаття, майстер-клас приготування Закарпатських
народних страв. Народні умільці області представляли вироби лозоплетіння,
вишивки.

Для представників туристичного бізнесу Полтавщини
облдержадміністрація організувала та провела навчально-інформаційний тур
по сільським садибам області. Для австрійських інвесторів проведено
інформаційно-інвестиційний тур по замкам та палацам Закарпаття.

Проведена робоча зустріч з представниками Черкаської
облдержадміністрації та кафедри туризму Черкаського університету щодо
співпраці у галузі туризму та рекреації, за результатами зустрічі підписано
договір про співпрацю.

В рамках проходження Міжнародної виставки-ярмарки „Тур’євроцентр-
Закарпаття 2009” було проведено інвестиційний форум, за участю
представників районів області, торгово-промислової палати, суб’єктів
підприємницької діяльності області та бізнес кіл Словаччини, Угорщини, Чехії.

Відзначення Дня підприємця 2009 рік
з обласного
бюджету

використано
коштів в сумі

9600 грн.

4 вересня 2009 року за участі керівників та відповідальних працівників
облдержадміністрації, обласної ради було проведено святкову зустріч з
представниками малого та середнього бізнесу області з нагоди Дня підприємця.
Кращих підприємців області було відзначено грамотами голови
облдержадміністрації, голови обласної ради та подяками, вручено цінні
подарунки – фотоальбоми „Сріберна Земля”, придбані за рахунок коштів
обласного бюджету, передбачених для реалізації заходів Програми розвитку
підприємництва на 2009 рік.

На даний захід з обласного бюджету виділено 10,0 тис.грн.
Кадрове забезпечення

Підготовка кадрів для сфери сільського
(зеленого) туризму.

Організація та проведення циклів семінарів,
тренінгів для  зацікавлених жителів гірських і
передгірських районів з питань підприємни-

Протягом
2009 року

використано
10 000 грн.

Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Асоціацією
розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій Ужгород-21 вік” проведено
ряд тренінгів та семінарів, спрямованих на покращення навичок зацікавлених
осіб та представників органів місцевого самоврядування сіл і селищ
Закарпатської області у галузі малого підприємництва, а також на підготовку
кадрів для сфери сільського туризму. Так, в рамках даного заходу проведено в
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цької діяльності у сфері сільського (зеленого)
та пішохідного туризму

селі Вишково Хустського району тренінг на тему „Формування команди у
малому бізнесі”. В селі Терново Тячівського району проведено тренінги на
теми „Стратегія розвитку громади” та „Взаємодія сільського туризму та
екологічного землеробства для сталого розвитку громади”. В результаті
створено громадські ресурсні центри, які з часом стануть осередками
впровадження нових туристичних та екологічних проектів, а також проектів
підтримки малого підприємництва.
В селі Чепа Виноградівського району та в селі Солотвино Тячівського району
проведено тренінги на теми „Стратегічнийі операційний менеджмент
органіцазіі”, „Добровільна категоризація у сфері сільського (зеленого)
туризму”, „Маркетинг послуг” та „Розвиток м’яких видів туризму у Карпатах,
об’єднаних концепцією Зеленого маршруту”. Учасниками даного заходу
розроблено пропозиції проектів, спрямованих на отримання фінансування з
коштів європейських фондів у галузі туризму та екорозвитку територій громад.
В грудні в селі Бичків Рахівського району проведено тренінг  „Основи
фандрайзингу” та семінар „Програма екологічного маркування „Зелена
Садиба”. В результаті ініціативними групами громад-учасників тренінгів
розроблено програму створення кемпінгів і місць відпочинку для туристичних
груп.  Всі учасники тренінгів - більше 100 осіб, були забезпечені методичними
матеріалами.

З обласного бюджету на проведення даного заходу використано коштів в
сумі 10,0 тис.грн. та частково профінансовано Проектом ЄК програми
добросусідства „Румунія-Україна” „Транскордонне партнерство задля сталого
розвитку громади”.

Розробка та випуск методичних матеріалів
щодо започаткування власної справи у сфері
сільського (зеленого) туризму

2009 рік
використано
5 000 грн.

Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з
Асоціацією розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій Ужгород-21 вік”
розроблено та випущено методичні матеріали у туристичній галузі.

З обласного бюджету виділено кошти в сумі 5,0 тис.грн., які використано
в повному обсязі.

Підготовка та перепідготовка кадрів для
сфери малого та середнього бізнесу у вищих
навчальних закладах усіх ступенів акредитації
та у професійно-технічних закладах

2009 рік В області функціонують шість вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів
акредитації та 11 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Вивчення
основ та практики підприємництва здійснюється у 13 закладах, у тому числі у 7
вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації та 6-и закладах І-ІІ рівнів
акредитації. Бізнес-центр при Ужгородському національному університеті
проводить перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з іноземних мов
та комп’ютерного набору, Свалявський технологічний коледж – операторів
комп’ютерного набору, Ужгородський комерційний технікум – спеціалістів
бухгалтерського обліку.
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В області діють 20 державних професійно-технічних навчальних закладів,

які крім первинної професійної підготовки здійснюють і перепідготовку
незайнятого населення за замовленням обласного центру зайнятості. Так, з
метою отримання нової професії або спеціальності, 3,6 тис. безробітних
проходили навчання за направленнями служби зайнятості.

Для потреб ринку праці в Ужгородському професійному машинобудівному
ліцеї та Ужгородському вищому комерційному училищі Київського
Національного торговельно-економічного університету запроваджено нові
професії: токар, фрезерувальник, візажист-стиліст, манікюрниця та інші.

Пропонувати проводити підготовку, перепід-
готовку кадрів з числа безробітних у тому
числі жінок, молоді, військових запасу тощо,
які мають намір організувати підпри-
ємницьку діяльність

Протягом
2009 року

Одним з важливих видів соціальних послуг незайнятим громадянам в
сучасних умовах є професійна підготовка, перепідготовка або підвищення
кваліфікації. Упродовж звітного періоду професійне навчання проходило 3,6
тис. безробітних, з яких 2897 осіб було направлено безпосередньо на
замовлення роботодавців. З них  більше половини стажувалися та навчалися на
курсах цільового призначення за рахунок підприємств. Здебільшого
стажування безробітних здійснюється у фізичних осіб - підприємців, оскільки
великі ринкоутворюючі підприємства на сьогоднішній день не працюють на
повну потужність і відповідно не створюють нові робочі місця, тому  нових
кваліфікованих працівників не потребують.

З метою оперативного працевлаштування для 1963 безробітних було
організовано також курси цільового призначення з робітничих професій за
різноманітними програмами: “Особливості застосування технічних засобів у
вирощуванні овочевих культур”, “Особливості обслуговування лінії
виробництва шоколадних цукерок”, “Особливості виконання ремонтних робіт,
з використанням новітніх матеріалів”.

Організація навчання за програмою
“Підприємець-початківець”

Протягом
2009 року

Для безробітних, які виявили бажання займатись підприємницькою
діяльністю, службою зайнятості організовувались двохтижневі курси за
напрямом “Підприємець – початківець” на базі Закарпатського державного
університету. Станом на 01.04.09 закінчили навчання 22 особи; які розпочали
навчання в грудні 2008 року, 332 особи здобули професії, за якими можливе
відкриття власної справи, а саме перукар, манікюрниця, вишивальниця,
кондитер, кухар та інші.

Навчання безробітних за програмою “Підприємець-початківець” протягом
року не проходило.
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Розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва.

Фінансова підтримка діяльності регіональ-
ного фонду підтримки підприємництва по
Закарпатській області, відповідно до Порядку
використання коштів обласного бюджету,
затвердженого обласною радою

2009 рік На фінансову підтримку діяльності регіонального фонду підтримки
підприємництва по Закарпатській області Програмою розвитку підприємництва
на 2009 рік передбачено кошти в сумі 50,0 тис.грн. Розроблено Порядок
використання коштів та рішення щодо виділення коштів з обласного бюджету,
який подано в обласну раду на погодження.

Даний Порядок затверджено рішенням Закарпатської обласної ради від 5
листопада 2009 року № 976.

Наповнення новоствореного веб-сайту
головного управління економіки
облдержадміністрації щодо розвитку бізне-
су, а також про соціальне-економічне
становище в області для вільного доступу
суб’єктів підприємництва

2009 рік
використано
7000 грн.

З обласного бюджету виділено 7,0 тис.грн., які використано в повному
обсязі.

Співпраця з громадськими організаціями
щодо надання допомоги підприємцям-
початківцям, які мають намір організувати
підприємницьку діяльність

2009 рік З початку року спеціалістами «ТЕS Консалту» для молоді, які бажають
стати підприємцями, було проведено семінари на теми: «Як започаткувати
власну справу: реєстрація, оподаткування, фінансовий менеджмент»,
«Майстерність ефективного продажу», «Бізнес-планування», «Налагодження
ділового співробітництва, «Маркетинг та дослідження ринку», «Фінансовий
менеджмент», «Мистецтво продажу» тощо.

Протягом року в даних семінарах взяло участь 871 особа.
Перепідготовка управлінських кадрів для
сфери підприємництва.

Залучення до конкурсного відбору
спеціалістів для участі у програмі
перепідготовки та стажування управлінських
кадрів для сфери підприємництва за
програмою “Українська ініціатива”, шляхом її
популяризації через засоби масової інформації

Постійно З метою популяризації програми “Українська ініціатива” на веб-сайті
облдержадміністрації та обласній газеті “Новини Закарпаття” розміщувався
рекламний матеріал. Для більш широкого залучення підприємців на
перепідготовку та стажування за кордоном, інформація доводиться
райдержадміністраціям та міськвиконкомам.

У Тернопільському національному університеті від області протягом 2009
року отримали другу вищу освіту з менеджменту та економіки підприємства 34
підприємця.

Всього використано коштів з обласного
бюджету

Протягом
2009 року

На реалізацію заходів Програми розвитку малого підприємництва в області
з обласного бюджету  використано - 415543,23 грн.

Начальник управління розвитку підприємництва і ринкових
відносин головного управління економіки облдержадміністрації В.Міца


