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Вступ 
 

Формування сприятливого підприємницького середовища є одним із 
головних завдань діяльності Богодухівської районної державної адміністрації.  

Сфера підприємництва – це важлива сфера розвитку економіки держави та 
району. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики ведення 
підприємницької діяльності та створюють матеріальні й нематеріальні блага, які є 
основою благополуччя країни, формують значну частину податкових надходжень 
державного та місцевого бюджетів. 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у 
Богодухівському районі на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) має на меті 
створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 
підприємництва шляхом спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських 
організацій та об’єднань підприємців для підвищення їх ролі у вирішенні 
завдань соціально-економічного розвитку та забезпечення 
конкурентоспроможності району.  

Принципи, на яких базується Програма, - це  об’єктивність, гласність, 
прозорість, доцільність, ефективність, орієнтування на інтереси району. 
Програма відображає систему завдань, цілей, основних показників розвитку 
району та комплекс заходів, які узгоджені за такими компонентами, як ресурси, 
виконавці та терміни реалізації. Програма спрямована на створення соціально-
економічних, ресурсних, нормативно-правових, фінансових, інформаційних та 
інших умов розвитку малого та середнього підприємництва в районі, 
підвищення конкурентоздатності діючих суб’єктів малого та середнього 
підприємництва.  

Програма має сприяти у забезпеченні подальшого розвитку інвестиційно-
інноваційної діяльності, зайнятості населення, створенні сприятливих умов для 
розвитку суб’єктів господарювання, удосконаленні інфраструктури, фінансової 
підтримки та ресурсного забезпечення.  

Основним механізмом досягнення поставлених цілей є ефективне 
партнерство влада – громада – бізнес. Завдання та заходи формуються 
відповідно до актуальних запитів підприємців та громадських структур і 
організацій, які працюють у сфері підтримки підприємництва. Здійснення 
зазначених завдань можливе при співпраці та залученні всіх зацікавлених 
сторін. 

З метою підвищення ефективності Програми підтримки малого та 
середнього підприємництва для оцінки кожного розділу розроблено відповідні 
кількісні та якісні показники. 

Передбачено можливість коригування Програми з метою внесення змін чи 
доповнень залежно від внутрішніх та зовнішніх факторів. 
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Розділ 1. Характеристика Програми  

1.1. Стан розвитку малого та мереднього підприємництва в районі 
Вагоме місце малого бізнесу в економіці району підтверджується тим, що 

частка малих підприємств у загальній кількості підприємств в районі в                   
2015 році склала 93,8 % (згідно офіційних статистичних даних).  За 
попередніми даними протягом 2016 року суттєвих змін не відбулося. 

Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності 
залишається незмінним, що є об’єктивним, зважаючи на те, що саме в 
сільському господарстві - 62% (113 одиниць) зосереджена найбільша кількість 
малих підприємств. Як і у попередні роки, найбільшу питому вагу посідають 
також підприємства торгівлі та громадського харчування - 9 %  (17 одиниць), 
промисловості  та будівництві – 5% (9 одиниць),  інших сферах господарської 
діяльності - 24%. 

Невід’ємною складовою малого бізнесу є суб’єкти підприємництва – 
фізичні особи. Станом на 01 січня 2017 року в державному реєстрі 
обліковувалося 1028 підприємців, що на 15 осіб, або 1,4% менше, ніж у 
попередньому році. Така динаміка спостерігається протягом останніх трьох  
років.   

У 2015 році малими підприємствами району реалізовано продукції на 
суму   391,6 млн. грн., що з урахуванням індексу інфляції на 13% більше, ніж  
за  2014 рік. Питома вага продукції, реалізованої підприємствами малого 
бізнесу склала 34,4% в загальному обсязі реалізованої продукції в районі. За 
прогнозними спостереженнями, суттєвих змін у 2016 році не відбулося. 
Найбільшу частку від загального обсягу реалізованого обсягу продукції за 
видами економічної діяльності складають: 

оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів; 
сільське, лісове та рибне господарство; 
будівництво; 
промисловість. 
Значна частка всіх фінансових надходжень до бюджету району це 

надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва. За 2016 рік вони 
сплатили (без урахування податку з доходів фізичних осіб) 24,8 млн.грн., що 
становить 28% від загальної суми доходів місцевих бюджетів району. За                   
2015 рік питома вага малого бізнесу становила 26%. 

На малих та середніх підприємствах району працює близько                                 
3 тис. громадян. 

Районною державною адміністрацією постійно проводиться моніторинг 
діючих та введених у дію нових підприємств торгівлі, підприємств побутового 
обслуговування населення, об’єктів ресторанного господарства. 

Протягом 2016 року  мережа підприємств роздрібної торгівлі зросла на                 
4 одиниці (відкрито 5 магазинів та 1 кіоск, закрито 2 торговельні точки).  
          Станом на 01 січня 2017 року потреби споживачів району задовольняли 
241   магазин  (в  тому  числі  2  супермаркети),  22  підприємства  ресторанного 
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господарства та 112 кіосків.  
Торік мережа побутових послуг скоротилася  на  1 одиницю.  Розпочали 

діяльність 14  суб’єктів господарювання: 2 -  по  ремонту взуття, 2 - послуги 
перукарні, 12 – інші  послуги та припинили діяльність 17 осіб, 10 з яких – по 
наданню перукарських послуг.  

Станом на 01 січня 2017 року  в районі зареєстровано   152 суб’єкти 
господарювання, які надають побутові послуги.  

У районі здійснюють діяльність: 
- 1 ринок - ТОВ «Богодухівський ринок»,  за спеціалізацією змішаний, 

розрахований на 366 торгових місць; 
- 1 торговельний майданчик, Богодухівський  громадський кооператив 

«Підприємець» - торгівля промисловими товарами, розрахований на                         
123 торгових місця. 

Суб’єкти підприємництва району можуть скористатися послугами 
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА (далі – Фонд).  

Метою діяльності Фонду є створення сприятливих умов для розвитку 
малого та середнього бізнесу в Харківській області шляхом забезпечення 
фінансово-кредитної, методичної, освітньої та організаційної підтримки 
підприємців Харківщини. 

Основні напрями діяльності Фонду враховують головні пріоритети та цілі 
Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року: 

1. Реалізація комплексної навчально-освітньої програми «Школа малого 
бізнесу». Передбачає зокрема,  проведення Інтернет-конференцій спільно з 
Державною фіскальною службою у Харківській області, курсів підвищення 
кваліфікації для суб’єктів малого бізнесу, курсів для підприємців області                      
B-School: «Школа розвитку управлінських компетенцій». 

2. Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка суб’єктів 
підприємницької діяльності: надання  мікрокредитів суб’єктам господарювання  
на зворотній основі під бізнес-плани з обласного бюджету.   

3. Інформаційно-консультативна підтримка суб’єктів малого і середнього 
підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, у тому 
числі забезпечення роботи та систематичне наповнення актуальною 
інформацією Інтернет-порталу для підприємців www.kharkiv.biz.ua, 
забезпечення роботи онлайн-консультаційного центру для підприємців. 
Щомісяця у розділі «Календар підприємця» розміщується інформація з 
термінами подання звітності та сплати податків, видається Дайджест ХРФПП, 
який надає можливість відслідковувати останні соціальні та економічні новини 
області, зміни в законодавстві та інформацію про діяльність Фонду.  

4. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього 
підприємництва (бізнес-центрів, інформаційно-консультаційних центрів, 
бізнес-інкубаторів тощо).  
 
 

http://www.kharkiv.biz.ua/
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1.2. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття, підприємців, міжнародної 
технічної допомоги, грантових коштів та інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством України.  

Кошти обласного бюджету через ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ 
ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спрямовуються на створення 
механізмів пільгового кредитування, надання фінансової допомоги на зворотній 
основі, розвиток інфраструктури підприємництва та організаційне забезпечення 
розвитку малого та середнього бізнесу, у тому числі: проведення шкіл 
підприємництва, спеціалізованих семінарів, проведення профільних 
консультацій, ведення веб-сайту, календаря підприємця, дайджесту основних 
подій місяця у сфері підприємництва регіону. Мікрокредити  надаються  
суб’єктам господарювання  Харківської  області  за результатами конкурсу. 

Обсяги фінансування підтримки розвитку малого та середнього 
підприємництва переглядаються щороку, виходячи з динаміки показників 
розвитку підприємництва та з урахуванням прийнятих нормативно-правових 
актів з питань підприємницької діяльності.  

За кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття одноразову допомогу для 
започаткування власного бізнесу за 2015-2016 роки в районі отримало 34 особи 
із числа безробітних.   

1.3. Очікувані результати виконання Програми 
№ 
з/п 

Вихідні дані на початок дії  
 

Очікувані 
показники 
на початок 

дії 
Програми – 

2017 рік 

Очікувані 
кінцеві 

результати 
від реалізації 
Програми в 

динаміці 
змін цільових 

показників 
Програми – 

2020 рік 
1. Кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності, одиниць*, (попередні дані, 
юридичні особи), у тому числі: 
- кількість малих підприємств 
(юридичні особи) 

       195 
 
 

183 
 
 

198 
 
 

186 
 

 
2. Кількість зайнятих працівників, осіб: 2955 3050 

3. у тому числі: на малих підприємствах  953 1050 
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4. Питома вага обсягу реалізації 
продукції малими підприємствами в 
загальному обсязі реалізації району 
(попередні дані)* 
 

35 40 

5. Кількість фізичних осіб-підприємців 
 

1028 850 

6. Кількість об`єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва 
(одиниць): 
 

4 4 

7. громадські об’єднання підприємців 
 

3 3 

8. страхові компанії  
 

1 1 

*показники будуть відомі щороку наприкінці червня – на початку липня згідно з 
Планом державних статистичних спостережень Головного управління статистики у 
Харківській області. 

 
В результаті реалізації заходів Програми очікується: збільшення 

податкових надходжень до бюджету району від діяльності суб’єктів 
підприємництва; підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу; 
створення ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом; забезпечення 
ефективної реалізації державної регуляторної політики; концентрація 
інформаційних ресурсів; створення для суб'єктів малого та середнього 
підприємництва, які знаходяться і працюють на території району, максимально 
сприятливих умов для вільного доступу до ресурсно-інформаційних баз; 
сприяння у залученні кадрів через: існуючі програми Богодухівського 
районного центру зайнятості, профілюючі навчання, перекваліфікацію кадрів, 
курси підвищення кваліфікації для суб’єктів господарювання «Школа малого 
бізнесу» ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА. 

 
Розділ 2. Впорядкування нормативно-правового забезпечення 

підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики 
 

2.1. Нормативно-правове забезпечення малого та середнього бізнесу 
Темпи розвитку підприємництва залежать від того, наскільки його 

нормативно-правове забезпечення відповідає критеріям раціональності, 
послідовності та стабільності, а також від рівня задоволення потреб суб’єктів 
ринку інформаційно-правовим обслуговуванням.  

Мета: 
розвиток правового простору для діяльності суб’єктів підприємництва; 
підвищення поінформованості підприємців щодо існуючих можливостей 

у нормативно-правовому полі для їх ефективного використання. 
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Завдання: 
проведення організаційних заходів для обговорення конкретних 

нормативно-правових актів, що стосуються діяльності суб’єктів 
підприємництва. 

Очікувані результати: 
формування ефективної нормативно-правової бази у сфері 

підприємництва як у регіоні, так і в Україні в цілому; 
створення ефективного механізму взаємодії державних органів, науковців 

і підприємців щодо нормативно-правового забезпечення підприємницької 
діяльності; 

підвищення оперативності отримання інформації суб’єктами 
підприємництва про зміни у нормативно-правовому полі; 

збільшення спектра послуг для суб'єктів малого та середнього 
підприємництва. 

Критерії досягнення:  
створення сторінки з переліком законів, що регулюють підприємницьку 

діяльність, на офіційному веб-сайті Богодухівської районної державної 
адміністрації, надання пропозицій до Харківської обласної державної 
адміністрації щодо  оптимізації нормативно-правової бази. 

 
2.2. Здійснення регуляторної політики 

Одним із головних пріоритетів у здійсненні в країні економічних реформ 
є забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської  
діяльності згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». На даний момент існує 
невідповідність деяких регуляторних актів вимогам українського законодавства 
та потребам підприємництва. 

Мета: 
упорядкування сфери регулювання підприємницької діяльності в районі; 
усунення правових та адміністративних перешкод в регуляторній сфері. 
Завдання: 
координація діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з 

реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності в районі, та здійснення контролю за її виконанням; 

методичне забезпечення органів місцевого самоврядування з питань 
впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності в районі. 

Очікувані результати: 
створення ефективно діючого механізму правового забезпечення для 

всебічного розвитку малого підприємництва в районі; 
усунення перешкод на шляху реалізації державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності; 
недопущення прийняття економічно недоцільних і неефективних 

регуляторних актів. 
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Критерії досягнення:  
ведення реєстру власних чинних регуляторних актів на офіційному веб- 

сайті районної  державної адміністрації, підготовка пропозицій із оптимізації 
нормативно-правової бази. 

Розділ 3. Фінансово-кредитна, матеріально-технічна підтримка, ресурсне 
та інформаційне забезпечення 

3.1. Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка 
підприємництва 

У сфері фінансово-кредитної та матеріально-технічної підтримки, поряд з 
філіями банків, які працюють в районі, в області діють інвестиційні компанії та  
інші фінансові установи, мікрокредитні лінії тощо, до яких можуть залучатися 
субєкти господарювання району. 

Особливе значення для суб'єктів підприємництва має майнова підтримка, 
участь у конкурсах високоефективних інвестиційних проектів, пільгове 
кредитування.  

Мета:  
створення в районі стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної та 

матеріально-технічної підтримки; 
спрощення доступу малих підприємств до фінансово-кредитних ресурсів. 
Завдання: 
сприяти залученню іноземних і вітчизняних інвестицій для розвитку 

малого та середнього підприємництва району; 
кредитування за рахунок  коштів обласного бюджету суб’єктів малого і 

середнього підприємництва  шляхом конкурсного відбору на зворотній основі 
під бізнес-плани.  

Очікувані результати: 
створення ефективних фінансово-кредитних та матеріально-технічних 

умов для підтримки малого та середнього підприємництва; 
залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;  
підвищення кількості створених робочих місць у результаті реалізації 

бізнес-планів за пріоритетними напрямами розвитку підприємництва району. 
Критерії досягнення:  
Інформування суб’єктів малого бізнесу району щодо  фінансово-

кредитних продуктів області, кількості надання мікрокредитів для суб’єктів 
господарювання. 

 
3.2. Розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва 

 Однією з головних функцій інститутів інфраструктури є надання 
допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в 
подоланні труднощів, пов’язаних із відсутністю достатніх знань із питань 
ведення бізнесу, управлінського досвіду, комерційної інформації, доступу до 
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кредитів тощо.  
ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА надається методична допомога, організовуються і 
проводяться професійні семінари для підприємців у районах області, у тому 
числі для нашого району. 

Одними із основних напрямів діяльності Фонду є: інформаційно-
консультативна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва, 
зокрема забезпечення роботи Інтернет-порталу для підприємців 
www.kharkiv.biz.ua, забезпечення роботи онлайн-консультаційного центру для 
підприємців, а також сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та 
середнього підприємництва (бізнес-центрів, інформаційно-консультаційних 
центрів, бізнес-інкубаторів, тощо). 

Мета: 
організація ефективної взаємодії суб’єктів господарювання району в 

існуючій інфраструктурі з метою підтримки підприємництва; 
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. 
Завдання: 
організація комплексної консультативної допомоги, створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва та 
надання практичної допомоги підприємцям. 

Очікувані результати: 
подальше формування та розвиток інфраструктури, необхідної для 

підтримки малого та середнього підприємництва. 
 

3.3. Сфера надання адміністративних послуг 
У районі здійснює діяльність  центр надання адміністративних послуг 

(далі – ЦНАП), який надає адміністративні послуги фізичним та юридичним 
особам. 

 Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», інших 
нормативно-правових документів у сфері надання адміністративних та 
дозвільних послуг у районі у 2015 році проведено заходи щодо покращення 
роботи центрів надання адміністративних послуг. Так, у порівнянні з 
2014 роком штатну кількість адміністраторів ЦНАПу збільшено на 2 одиниці, 
адміністраторами ЦНАПу отримано електронні цифрові підписи для роботи з 
електронними базами та державними реєстрами Міністерства юстиції України 
(реєстр речових прав на нерухоме майно та єдиний державний реєстр 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців). 

Реформування системи надання адміністративних послуг на сьогодні 
залишається однією з найважливіших складових дерегуляції послуг та 
створення сприятливого бізнес-клімату. 

Загалом громадянам та представникам бізнесу Богодухівського району 
доступно 54 адміністративних послуги. 

Центром надання адміністративних послуг Богодухівської районної 
державної адміністрації та Богодухівським місцевим центром з надання 

http://www.kharkiv.biz.ua/
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безоплатної вторинної правової допомоги 17 листопада  2016 року підписаний 
меморандум про співпрацю, а саме спеціалістами центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги здійснюватиметься прийом громадян в 
приміщенні ЦНАП згідно затвердженого графіку. 

Також, з 23 липня 2016 року розпочато Центром надавати адміністративну 
послугу з державної реєстрації громадських формувань. 

Для інформування населення на офіційному сайті Богодухівської 
районної державної адміністрації розміщено окрему рубрику «Адмінпослуги», 
на якій розміщено інформацію про організацію роботи ЦНАПу. 

Мета: 
підвищення якості надання адміністративних послуг. 
Завдання: 
напрацювання пропозицій щодо усунення невідповідності окремих 

положень нормативно-правових актів суб’єктів надання адміністративних 
послуг Закону України «Про адміністративні послуги»; 

впровадження єдиного програмного забезпечення з можливостями 
надання послуг в електронному вигляді. 

Критерії досягнення:  
зростання кількості наданих адміністративних послуг.  
 

3.4. Підготовка кадрів 
Вирішення проблем розвитку малого та середнього підприємництва 

потребує підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
цього сектора економіки. 

ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА реалізується комплексна освітня програма «Школа 
малого бізнесу», основною метою якої є проведення бізнес-семінарів, засідань у 
форматі «круглих столів» та майстер-класів з актуальних для підприємців 
питань.  

На офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації та  
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА постійно оновлюються оголошення щодо наявних 
можливостей для представників малого та середнього бізнесу стосовно 
стажування та отримання бізнес-освіти. 

Мета: 
створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів малого та середнього підприємництва. 
Завдання: 
забезпечення постійного доступу підприємців до джерел необхідних 

професійних знань через запровадження постійно діючих курсів та 
спеціалізованих семінарів, системи дистанційного навчання, забезпечення 
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. 

Очікувані результати: 
           впровадження    заходів    підпрограми    дозволить   розширити   систему 
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перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього 
підприємництва в районі, а також налагодити канали постійного доступу 
потенційних і діючих підприємців до джерел необхідних професійних знань. 

Критерії досягнення:  
відвідування суб’єктами господарювання заходів з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, залучення підприємців 
району та бажаючих започаткувати власну справу до участі в освітній програмі 
«Школа малого бізнесу». 

 
3.5. Підтримка програм зайнятості. Сприяння розвитку    

підприємницької ініціативи у незайнятого населення 
З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 

районі ведеться постійна системна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 
орієнтування населення на започаткування ними власної справи шляхом: 
проведення профінформаційних семінарів з основ підприємництва, групових 
профконсультаційних семінарів; надання безоплатних індивідуальних і 
групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької 
діяльності; одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної 
справи; отримання ваучерів на перепідготовку, підвищення кваліфікації за 
професіями та спеціальностями, згідно з пріоритетними видами економічної 
діяльності тощо. 

Для орієнтування незайнятого населення на організацію власної справи в 
сфери сільського (зеленого) туризму, в профінформаційному секторі районного 
центру зайнятості розміщено матеріали з організації підприємницької 
діяльності та створено інформаційні блоки щодо орієнтації на відкриття власної 
справи в сфері сільського зеленого туризму, а також розвитку народних 
промислів.  

З метою сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 
кожного місяця оновлюється рубрика на сторінці офіційного веб-сайту 
Харківського обласного центру зайнятості в розділі «Власна справа» та на 
сторінці Facebok «Богодухівський районний центр зайнятості», а саме: перелік 
та порядок отримання послуг, які надає служба зайнятості бажаючим розпочати 
власну справу, приклади започаткування власної справи безробітними, цікаві 
бізнес-ідеї та бізнес-плани тощо. 

На районному ринку праці проблемним питанням залишається безробіття 
на селі. Шляхом проведення уніфікованих профінформаційних семінарів для 
жителів села, продовжується робота зі сприяння розширенню інфраструктури, 
сфери обслуговування та надання побутових послуг, зокрема здійснення 
консультативної підтримки у започаткуванні власної справи.  

Мета: 
реалізація державної політики зайнятості населення з метою залучення 

громадян до підприємницької діяльності та створення умов для самозайнятості. 
Завдання: 
організація професійної підготовки та перепідготовки за спеціальностями, 
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що користуються попитом на ринку праці; 
підтримка районів із критичною ситуацією на ринку праці шляхом 

здійснення соціальної адаптації населення до ринкових умов, залучення до 
підприємницької діяльності із забезпеченням професійної підготовки; 

координація зусиль районної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування щодо розвитку підприємницької діяльності незайнятого 
населення. 

Очікувані результати: 
залучення до підприємницької діяльності безробітних із забезпеченням 

фінансової підтримки за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття; 

здійснення професійної підготовки безробітних за професіями і 
напрямами, які сприяють започаткуванню підприємницької діяльності або 
забезпечують їх самозайнятість; 

сприяння забезпеченню трудових прав громадян, які працюють за 
договором найму у підприємців із числа фізичних осіб.  

 Критерії досягнення:  
кількість осіб, які відвідали профконсультаційні семінари із загальних 

основ підприємницької діяльності; кількість семінарів з орієнтування на 
підприємницьку діяльність; кількість навчальних семінарів для жителів села; 
кількість семінарів з питань організації зеленого туризму; кількість безробітних 
осіб, яким виплачено допомогу по безробіттю одноразово; кількість 
безробітних осіб з обмеженими фізичними можливостями, залучених до 
організації підприємницької діяльності.  

 
4. Підтримка підприємницьких ініціатив ВПО, ветеранів АТО, молоді та 

інших категорій безробітних 
Наш район, як і Харківська область уперше зіткнулась з проблемою 

масштабного внутрішнього переміщення населення, що пов’язане, в першу 
чергу, з анексією Криму та проведенням АТО на сході України. У 
Богодухівському районному центрі зайнятості станом на 01 січня 2017 року 
зареєстровано 85 внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). Для більшості 
переселенців з Донецької та Луганської областей типовою є ситуація з втратою 
житла і особистого майна, роботи та стабільного доходу, психологічними 
травмами (втрата близьких, незнайоме оточення, неоднозначне ставлення до 
переселенців місцевого населення та інше).  

Головною проблемою для більшості переселенців є відсутність 
стабільного доходу. В умовах кризи ринок праці не може працевлаштувати всіх 
бажаючих, а ситуація з вимушеними переселенцями погіршується через 
недовіру окремих представників бізнесу до них, небажання, навіть за наявності 
вакансій, здійснювати працевлаштування вимушених переселенців, тому для 
них створення власного бізнесу або самозайнятість є головним джерелом 
доходу.  
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Для переселенців, які вирішили започаткувати власну справу або 
перевести свій бізнес з  тимчасово окупованої території, дуже складно це 
зробити на новому місці, без стартового капіталу, без ділових зв’язків, без 
права на типові помилки для початківців. Державна допомога, яку мають 
отримати переселенці через служби зайнятості для того, щоб розпочати власну 
справу, у вигляді одноразової грошової підтримки, є недостатньою.  

Існуючі адміністративні та соціальні інституції, а також місцеві ринки 
праці зіткнулися з необхідністю швидко вирішувати чисельні проблеми, 
пов’язані із внутрішньо переміщеними особами. Серед найгостріших з них – 
працевлаштування для переміщених осіб, започаткування бізнесу, а також 
підтримка існуючого бізнесу.  

Районна державна адміністрація, районний центр зайнятості, підприємці, 
волонтери та громадські об’єднання сприяють вирішенню проблем внутрішньо 
переміщених осіб, а саме: їх працевлаштуванню чи переведенню бізнесу на 
підконтрольну Україні територію. За даними районного центру зайнятості,  
станом на 01 січня 2017 66 осіб офіційно зареєстровані як безробітні. Інші 
займаються працевлаштуванням самостійно. 

Людина, яка працевлаштована, має змогу утримувати сім’ю, бути 
повноцінним членом суспільства, допомагати державі проводити ефективні 
реформи. Найбільш швидким інструментом для створення зайнятості та 
робочих місць є малий та середній бізнес. Підтримка ділової ініціативи дає 
змогу швидко адаптувати внутрішньо переміщених осіб на новій території, 
забезпечити роботою, доходом, збільшити надходження до місцевого бюджету. 
Центр підприємницьких ініціатив внутрішньо переміщених осіб у м. Харкові 
стане тим інструментом, що зможе вирішувати ці проблеми та поширювати 
досвід на інші регіони, із залученням органів державної влади. 

Окрім переселенців, район зіштовхнувся із новою категорією соціально 
незахищених осіб - це  ветерани АТО. Вони теж потребують допомоги у 
соціалізації шляхом працевлаштування або допомоги у самозайнятості. За 
даними районного центру зайнятості протягом 2016 року за послугами 
звернулося 17 осіб, із них працевлаштовано – 15 осіб, у тому числі шляхом 
виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької 
діяльності – 1 особа. 

Мета проекту: 
Допомога вимушеним переселенцям із зони АТО, а також ветеранам АТО 

у відновленні матеріальної спроможності. 
Завдання: 
забезпечення переселенців і ветеранів АТО - підприємців якісними 

юридичними та аудиторськими послугами; 
 сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій і представників малого та середнього бізнесу з метою 
розвитку підприємництва при вирішенні проблем переселенців та ветеранів 
АТО. 
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Очікувані результати: 
 розширення можливостей для здійснення підприємницької діяльності 
переселенцями та ветеранами АТО; 
 підвищення освітнього рівня та інформованості переселенців та ветеранів 
АТО щодо ведення підприємницької діяльності; 
 збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів 
мікро- та малого підприємництва. 

 
Розділ 5. Захист прав та інтересів підприємців 

Підприємці малого бізнесу є найбільш незахищеними суб'єктами 
сучасного економічного середовища. Основними чинниками цього є 
відсутність цивілізованого ринку, чітко сформульованої системи правових актів 
у сфері малого та середнього підприємництва, недосконалість та обтяжливість 
системи оподаткування; адміністративні перешкоди. Для вирішення цих 
проблем необхідне об’єднання зусиль держави та підприємницької 
громадськості на підставі партнерських відносин. 

Для підприємців іноді є проблемою, як зробити правильний вибір, 
ефективно використати і застосувати передбачені законодавством засоби 
захисту (ті правові засоби, за допомогою яких можна запобігти, а також 
усунути порушення прав). Щоб змусити або спонукати правопорушника 
припинити дії, які порушують право підприємця, або запобігти таким діям, 
необхідно знати норми законодавства, що регулює правовідносини у цій сфері, 
і вміти їх застосовувати, бо саме від знання законодавства і вміння захищати 
свої права та інтереси залежить успіх та результат діяльності підприємців. 

 Мета: 
захист прав підприємців. 
Завдання: 
забезпечення підприємців якісними юридичними та аудиторськими 

послугами; 
підвищення рівня знань своїх прав суб`єктами малого та середнього 
бізнесу; 
сприяння співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій і представників малого та середнього бізнесу з метою 
розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 
поліпшення клімату для здійснення підприємницької діяльності; 
підвищення освітнього рівня та інформованості підприємців у частині 

ведення підприємницької діяльності; 
зменшення втрат бізнесу через втручання у підприємницьку діяльність. 
 

Розділ 6. Координація дій та моніторинг процесу виконання Програми 
Розвиток районної системи підтримки малого та середнього 

підприємництва потребує чіткої координації та взаємопов`язаних 
організаційних заходів і рішень, визначення механізмів і способів впливу на 
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процеси розвитку підприємництва, залучення зацікавлених учасників 
регіонального розвитку на принципах соціального партнерства. 

Координацію реалізації Програми здійснює Богодухівська районна 
державна адміністрація та її структурні підрозділи спільно з громадськими 
об’єднаннями, спілками, які розробили відповідні розділи Програми. 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, районні 
установи, підприємства та організації, органи місцевого самоврядування, 
вiдповiдальні за здійснення запланованих заходів, забезпечують реалiзацiю 
заходів Програми у повному обсязі та у визначені строки.  

Критерії досягнення:  
публікація інформації про стан і розвиток малого та середнього 

підприємництва у районі на офіційних веб-сайтах районної державної 
адміністрації та органів місцевого самоврядування.  
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Заходи щодо виконання основних завдань: 
№ 
з/п Зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 
Джерела     

фінансування 
Вартість 
(тис. грн) 

1 2 3 4 5 6 
1. Участь у розробленні проектів нормативно-

правових актів, що сприятимуть розвитку 
підприємництва 

Структурні підрозділи районної 
державної адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

2. Організація засідань у форматі «круглих столів» з 
метою інформування суб’єктів підприємництва 
про нові законодавчі акти, що стосуються їх 
діяльності 

Структурні підрозділи районної 
державної  

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

0 

3. Проведення аналізу чинного законодавства 
України з питань малого бізнесу, його вплив на 
розвиток підприємництва  

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

4. Забезпечення роботи «телефону довіри», 
«громадських приймалень» як системи зворотного 
зв’язку між місцевою владою та представниками 
бізнесу в процесі вдосконалення законодавчого 
поля для підприємців 

Районна державна адміністрація, 
органи виконавчої влади та 
місцевого самоврядування району 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

5. Забезпечення видачі документів дозвільного 
характеру згідно з Законом України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності» 

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг  
районної державної адміністрації 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

6. Створення сторінки з переліком законів, що 
регулюють підприємницьку діяльність, на веб-
сайті Богодухівської районної державної 
адміністраціх з метою інформування суб’єктів 
господарювання щодо змін у законодавстві 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

2018 рік Безкоштовно  
0 

  
Здійснення регуляторної політики 

7. Ведення та оновлення електронного реєстру 
власних чинних регуляторних актів на офіційному 
веб-сайті районної державної адміністрації 
 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 
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8. Відстеження результативності регуляторних актів 
згідно із Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» 

Структурні підрозділи районної 
державної адміністрації – 
розробники регуляторних актів 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

9. Надання суб’єктам господарювання 
консультативної допомоги з питань реалізації 
державної регуляторної політики 
 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

10. Оприлюднення інформації про здійснення 
регуляторної діяльності 

Районна державна адміністрація, 
органи місцевого самоврядування 
району 

протягом дії 
Програми 

 
Безкоштовно 

 
0 

 Фінансово-кредитна та матеріально-технічна підтримка підприємництва 
11. Інформування субєктів малого бізнесу щодо 

можливості  мікрокредитування через  
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД 
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА на зворотній 
основі під бізнес-плани за пріоритетними 
напрямами розвитку малого підприємництва* 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 

 Розвиток інфраструктури малого та середнього підприємництва 
12. Надання необхідної інформації до обласної 

державної адміністрації для здійснення заходів з 
обліку установ інфраструктури підтримки 
підприємництва різних форм власності та 
оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної 
державної адміністрації та ХАРКІВСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

Безкоштовно  0 

 Сфера надання адміністративних послуг 
13. Оновлення матеріально-технічної бази центру 

надання адміністративних послуг, комп’ютерної 
техніки та програмного забезпечення 

Відділ  з  питань надання  
адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

2017 рік Усі джерела 
фінансування 

5,0 
2019 рік 5,0 

14. Реалізація проектів з оптимізації процесу надання 
адміністративних послуг та запровадження їх 
надання в електронному вигляді 

Віідділ  з  питань надання  
адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 
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15. Проведення спільно з суб’єктами надання 
адміністративних послуг навчальних заходів для 
адміністраторів центрів 

Віідділ  з  питань надання  
адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 

16. Здійснення моніторингу роботи   ЦНАП Віідділ  з  питань надання  
адміністративних послуг районної 
державної адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 

 Підготовка кадрів 
17. Інформування безробітних на офіційному веб-

сайті районної державної адміністрації про 
проведення  ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ 
ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
семінарів і майстер-класів для бажаючих 
розпочати власну справу, у т.ч. для 
демобілізованих із зони АТО та ВПО 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 

18. Інформування та залучення за бажанням 
підприємців до участі в обласному щорічному 
конкурсі «Підприємець року» 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

протягом дії 
Програми 

безкоштовно   0 

 Підтримка програм зайнятості. Сприяння розвитку    підприємницької ініціативи у незайнятого населення  
19. Сприяння підвищенню зацікавленості 

роботодавців у створенні нових робочих місць у 
пріоритетних видах економічної діяльності, 
зокрема шляхом компенсації єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування для працевлаштування безробітних 

Управління  соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, Богодухівський 
районний центр зайнятості 

протягом дії 
Програми 

Цільові кошти 
Фонду 

загально-
обов’язкового 

державного 
соціального 

страхування на 
випадок 

безробіття* 

 

20. Проведення щороку у лютому-березні 
двомісячника з укладання колективних договорів 
на підприємствах району з метою соціального 
захисту працівників 

Управління  соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, Богодухівський 
районний центр зайнятості 

Щороку  у 
лютому-
березні  

протягом дії 
Програми 

 
 

Не потребує 
фінансування  

0 
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21. Забезпечення професійного орієнтування  
незайнятого населення з метою розвитку ними 
підприємницької ініціативи у сфері малого та 
середнього бізнесу шляхом виплати одноразової 
допомоги по безробіттю для організації власної 
справи 

Управління  соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, Богодухівський 
районний центр зайнятості 

протягом дії 
Програми 

Цільові кошти 
Фонду 

загально-
обов’язкового 

державного 
соціального 

страхування на 
випадок 

безробіття* 

  

22. Здійснення підтримки суб’єктів малого та 
середнього підприємництва шляхом проведення 
семінарів, тренінгів, майстер-класів та надання 
інформаційних, маркетингових, юридичних 
консультацій підприємцям-початківцям з 
використанням можливостей Консалтингового 
центру Державної служби зайнятості 

Управління  соціального захисту 
населення районної державної 
адміністрації, Богодухівський 
районний центр зайнятості 

протягом дії 
Програми 

Цільові кошти 
Фонду 

загально-
обов’язкового 

державного 
соціального 

страхування на 
випадок 

безробіття* 

0  

 Підтримка підприємницьких ініціатив ВПО, ветеранів АТО, молоді та інших категорій безробітних 
23. Проведення роз’яснювальної роботи серед 

учасників АТО щодо видів та умов проходження 
професійної підготовки, переліку професій, за 
якими здійснюється перепідготовка та 
професійно-технічне навчання. 

Богодухівський районний центр 
зайнятості 

Протягом дії 
Програми  Не потрібно 0 

24. Інформування населення щодо реалізації обласної 
програми «Новий відлік», яка передбачає 
проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів та 
надання інформаційних, маркетингових, 
юридичних консультацій підприємцям з числа 
переселенців, ветеранів АТО з метою розвитку 
підприємницької ініціативи у безробітних та 
започаткування ними власної справи у сфері 
малого бізнесу,  забезпечення фінансування 
бізнес-планів 

Богодухівський районний центр 
зайнятості  

Протягом дії 
Програми 

Цільові кошти 
Фонду 

загально-
обов’язкового 

державного 
соціального 

страхування на 
випадок 

безробіття* 

0 
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 Захист прав та інтересів підприємців 
25. Організація та проведення засідань у форматі 

«круглих столів» за участю представників органів 
державної влади, керівників громадських 
об'єднань підприємців 

Відділ економічного розвитку і 
торгівлі районної державної 
адміністрації 

Протягом дії 
Програми  

Безкоштовно 0 

26. Забезпечення вільного доступу підприємців до 
інформації органів державної влади стосовно 
питань впровадження регуляторної політики та 
поліпшення бізнес-середовища в районі шляхом 
висвітлення нової інформації на офіційному веб-
сайті районної державної адміністрації, районної 
ради та органів місцевого самоврядування 

Структурні підрозділи районної 
державної адміністрації, органи 
місцевого самоврядування 

Протягом дії 
Програми  

Безкоштовно 0 

 
*в межах коштів, передбачених по цьому напряму у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття на відповідний рік 

 
 

Заступник голови районної ради                                                                                                          Р.І.Ярошенко      
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