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27 серпня 2019 року 

м. Чернігів

Про хід виконання Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва 
Чернігівського району на 2017 - 2020 роки 
у 2018 році

Заслухавши звіт районної державної адміністрації про хід виконання 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського 
району на 2017- 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22 
грудня 2016 року, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада в и р і ш и л а :

1. Звіт районної державної адміністрації про хід виконання Програми 
розвитку малого і середнього підприємництва Чернігівського району на 2017 
- 2020 роки у 2018 році взяти до відома (звіт додається).

2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити 
виконання заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
Чернігівського району на 2017 - 2020 роки.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

Голова районної ради



Додаток
до рішення Чернігівської 
районної ради 
27 серпня 2019 року 
«Про хід виконання Програми 
розвитку малого і середнього 
підприємництва Чернігівського 
району на 2017-2020 роки 
у 2018 році»

Звіт
про хід виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Чернігівського району на 2017-2020 роки у 2018 році

Упродовж 2018 року робота органів виконавчої влади була зосереджена 
на виконанні завдань, визначених Програмою розвитку малого і середнього 
підприємництва Чернігівського району на 2017-2020 роки.

Станом на 1 січня 2019 року в районі зареєстровано 1770 суб’єктів малого і 
середнього підприємництва, з яких 304 - суб'єкти малого підприємництва 
(юридичні особи) та 1455 - суб'єкти малого підприємництва (фізичні особи- 
підприємці), а також 11 - суб'єкти середнього підприємництва (юридичні 
особи). Загалом за 2018 рік розпочали свою діяльність 248 фізичних осіб -  
підприємців та 43 юридичні особи, припинили свою діяльність 210 та 16 
відповідно.

У галузевому розрізі підприємництво охоплює практично всі сфери 
економіки району, але основна частина підприємств працює в галузі торгівлі.

Одним із головних завдань розвитку малого і середнього підприємництва 
є вирішення питань зайнятості населення. У районі в сфері бізнесу зайнято 
близько 15% населення району працездатного віку.

Загалом станом на 01 січня 2019 року чисельність зайнятих у сфері 
малого і середнього підприємництва становить 4643 осіб.

За результатами діяльності 2018 року надходження до зведеного бюджету 
від суб’єктів малого підприємництва склали 102,9 млн грн, (питома вага -  
27,8%), що на 32,3 млн грн більше січня -  грудня 2017 року та суб’єктів 
середнього підприємництва -  111,9 млн грн (питома вага - 30,2%), що на 14,5 
млн грн більше відповідного періоду минулого року.

В рамках забезпечення ресурсної та інформаційної підтримки 
підприємців протягом 2018 року з роботодавцями району проведено ЗО 
семінарів щодо роз'яснення чинного законодавства про зайнятість населення, в 
яких взяли участь 171 роботодавець.



З питань податкового законодавства з платниками податків — 
юридичними особами, фізичними особами -  підприємцями та громадянами 
проводиться роз’яснювальна робота з питань правильності застосування 
податкового законодавства.

На підтримку розвитку малого та середнього підприємництва в районному 
бюджеті на 2018 рік були передбачені кошти в розмірі 55,0 тис. грн, проте в 
зв’язку з відсутністю відповідних звернень від суб’єктів господарювання кошти 
на зазначені цілі не використовувалися.

Надання адміністративних послуг населенню забезпечено через Центр 
надання адміністративних послуг (далі -  ЦНАП). ЦНАПом надається 58 послуг 
у сферах:

- земельних питань;
- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
- державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- архітектури та містобудування;
- сім'ї та молоді.
Загалом за звітний період до Центру надання адміністративних послуг 

надійшло 5554 звернень, що становить 82,1 % до 2017 року. Зменшення 
надання адміністративних послуг з причини зменшення кількості 
адміністраторів, а також зменшення кількості послуг ( послуги, суб’єктом 
надання яких є Відділ агропромислового розвитку передані на сільські, селищні 
ради та ОТГ). Середня кількість звернень на одного адміністратора в місяць 
складає 231.

За надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації до 
місцевого бюджету за 2018 рік, по уточненим даним, було заплановано 
надходження коштів у розмірі 648,2 тис.грн, надійшло 683,3 тис. грн (105,4%) 
адміністративного збору.

Найбільшу питому вагу (70%) в обсязі наданих послуг займають послуги із 
земельних питань, видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім'ї.

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради С.М.Струк


