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1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Управління економічного
розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації
2. Розробник програми: Управління економічного розвитку, торгівлі і
туризму райдержадміністрації
3. Термін реалізації црограми: 2019-2020 роки
4. Етапи фінансування програми: щорічно
5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):
Обсяги фінансування

Роки

в т.ч. за джерелами фінансування
інші джерела
районний бю джет
596,0

Всього
2019 - 2020

'

596,0

в т.ч.

2019
2020

293,0
303,0

293,0
303,0

6. Очікувані результати виконання програми:
- створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва для
зменшення рівня безробіття;
- розширення інфраструктури підтримки підприємництва;
- фінансово-кредитна підтримка;
- ресурсне забезпечення;
і
- сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств;
7. Термін проведення звітності: ндорічно
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Характеристика програми підтримки малого підприємництва
в Косівському районі на 2019-2020 роки.

2.
3.

Загальна характеристика регіону:
Площа території (кв. км.)
986
Кількість населення (тис. чол.)
87,4
Специфіка
туризм, народні промисли, лісопереробка, торгівля.
Чисельність громадян працевлаштованих за направленням служби зайнятості - 1606 ос.
Проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації - 323 ос.
Перелік територій, на яких введено:
спеціальний торговий патент
немає
спеціальний режим інвестування____________
____
н е м а є ____
______
Дата та номер рішення, яким затверджено
Рішення районної ради від
_2018р.№_
програму_____
Г оловний
Управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації
розробник
програми

Співрозробники: 1. Фінансове управління райдержадміністрації.
2. Районний центр зайнятості.
3. Рада підприємців цри голові райдержадміністрації;
4.

Мета і перелік
пріоритетних
завдань
Програми

5.

Терміни і етапи
реалізації
Програми_____

Мета: Активізація підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення громадян до
ведення бізнесу.
Пріоритетними завданнями Програми є:
- посилення конструктивного діалогу з громадськими об'єднаннями підприємців при прийнятті регуляторних актів, що
впливають на господарську діяльність, запровадження моніторингу дії регуляторних актів;
- розширення інфраструктури підтримки підприємництва;
- залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць;
- підвищення ефективності діяльності дозвільних органів;
- активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств._____________________________________________
2019-2020 роки

6.

Перелік
розділів
програми
Виконавці

Впорядкз^вання нормативного регулювання підприємницької діяльності.
(Районна державна адміністрація, районна рада, місцеві ради, структурні підрозділи райдержадміністрації, центр надання
адміністративних послуг, державний реєстратор).
Фінансово-кредитна підтримка малого піо^приємництва
(Фінансове управління, управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації, Косівський бізнесцентр, районний центр зайнятості, регіональний фонд підтримки підприємництва в Івано-Франківській області, кредитні
спілки та банківські установи).
Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва
(управління економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації, Косівський бізнес-центр, районні засоби
масової інформації, управління комунального майна району, відділ Держгеокадастру в Косівському районі, районний
центр зайнятості, громадські організації підприємців).
Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва
(структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, Косівський бізнес-центр,
громадські організації підприємців).
Інноваційні проекти та пілотні програми
(структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети місцевих рад, районний осередок Нащонапьної спілки майсгряв
народцого мистецтва, Центр гро?.тадських ініціатив, районний центр зайнятості населення, }ткраїнсько-канадське СП "МБЕРІФбізнес-центр", громадські об’єднання підприємців, експерти міжнародних програм технічної допомоги).

і

7.

8.

9.

Вартість
програми,
596,0
тис.грн.
Основні
Районний бюджет, кошти підприємців. Регіонального фонду підтримки підприємництва. Фонду загальнообов’язкового
джерела
державного соціального страхування на випадок безробіття та інші джерела не заборонені чинним законодавством
фінансування
Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють управління економічного розвитку, торгівлі і туризму
Система
райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань підприємництва і комунальної власності шляхом розгляду її
організації
контролю
за виконання на сесійних засіданнях районної ради, засіданнях колегії райдержадміністрації..
Інформація про хід виконання заходів Програми іцоквартально надається департаменту економіки облдержадміністрації.
виконанням
Програми

• Стан і аналіз розвитку малого підприємництва в районі. Очікувані результати від
Ш і
впровадження Програми.
"/
ш

■
[

Актуальним питанням сьогодення є становлення та розвйток малого і середнього
підприємництва, тому що саме цей секіор економіки стимулює конкуренцію, сприяє
послабленню монополізму, впливає на якісну характеристику валового внутрішнього
продукту, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш
швидку реалізацію інновацій.
Станом на 01.10.2018 року в районі зареєстровано 4166 суб’єктів господарської
діяльності. З них 3225 суб’єкти - фізичні особи, 941 - юридичні особи. На спрощеній
системі перебуває 1986 фізичних осіб-ііідприємців, з них на 1 групі перебуває 490
платників, на 2 групі - 1170 фізичних осіб-підприємців, на З групі - 326 платників.
На податковий облік протягом січня - вересня 2018 року взято 298 платників, в
тому числі 33 юридичних осіб, 265 фізичних осіб.
Припинено державну реєстрацію протягом січня - вересня 2018 року 261
платнику, в т.ч. 248 - фізичні особи-підприємці, 13 - юридичні особи.
Враховуючи підсумки реалізації Програми підтримки цалого підприємництва в
Косівському районі на 2017-2018 роки, відповідно до вимог законів України “Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”,
Стратегії економічного та соціального розвитку Косівського району до 2020 року,
розроблено районну Програму підтримки малого підприємництва в Косівському районі
на 2019-2020 роки.
-Пріоритетними завданнями Програми є: здійснення комплексу заходів пдодо
забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті
регуляторних актів, підвищення якості надання адміністративних послуг, підвищення
рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності, фінансової підтримки
суб'єктів підприємницької діяльності, підвищення освітнього рівня управлінських
кадрів для сфери підприємництва, тощо.
На виконання заходів Програми з районного бюджету у 2018 році на підтримку
підприємництва передбачено 10,0 тис. гри.
'
Для створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення
державної реєстрації в райдержадміністрації працюють реєстраційна палата та
дозвільний центр. Основна мета дозвільного центру - упорядкування дозвільних
процедур, необхідних для відкриття об’єктів бізнесу та здійснення господарської
діяльності, скорочення витрат часу суб’єктами господарювання на отримання
документів дозвільного характеру шляхом організації роботи видачі дозволів, довідок,
погоджень за принципом «єдиного вікна».
Неабияке значення для становлення і а динамічного розвитку малого та середнього
бізнесу є формування інфраструктури його підтримки. В районі діють крім
реєстраційної палати та дозвільного центру, ще й координаційна рада з питань
розвитку підприємництва. Рада підприємців при голові райдержадміністрації, постійна
комісія районної ради з питань підприємництва і комунальної власності, кредитна
спілка „Косівська”, страхові організації, завданням яких є допомога підприємцям в
започаткуванні, організації та веденні власної справи.

з метою покращення сервісної о обслуговування суб’єктів господарської
діяльності в Косівському відділенні Коломийської ОДШ працює центр обслуговування
платників податків.
З метою надання фінансово-кредигної підтримки суб’єктам малого бізнесу діє
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, який
виступає співзасновником Косівського бізнес-центру.
Щорічно урочисто відзначається День підприємця. Проводяться урочисті заходи,
нагородження кращих підприємців району грамотами райдержадміністрації та райбнної
ради.
З метою заохочення до
підприємницької діяльності
на веб-сайті
райдержадміністрації розміщено електронний реєстр вільних земельних ділянок та
виробничих площ, які пропонуються для продажу чи оренди.
Питання розвитку підприємництва, розширення ринкової інфраструктури та створення
партнерських відносин між підприємцями і владою знаходиться на постійному
контролі райдержадміністрації. Так, підприємці входять до галузевої Ради підприємців
при голові райдержадміністрації та координаційної ради з питань підприємництва, що
дозволяє враховувати інтереси підприємницьких кіл району вже на етапі підготовки та
прийняття управлінських рішень.
Водночас, залишаються проблеми, які сповільнюють розвиток підприємництва, а
саме:
> незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в районі;,
> брак кваліфікованих кадрів;
> недостатнє (менше 0,5 відс. дохідної частини) виділення коштів на підтримку
підприємництва;
> слабка матеріально-технічна база значної кількості малих підприємств;
> низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій;
> недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.
Пріоритетними завданнями Програми є: здійснення комплексу заходів щодо
забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятгі
регуляторних актів, підвищення якості надання адміністративних послуг, підвищенші
рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності, фінансової підтримки
суб'єктів підприємницької діяльності, підвищення освітнього рівня управлінських
кадрів для сфери підприємництва, тощо.

Заходи Програми підтримки малого підприємництва в Косівському районі на 2019-2020 роки
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Пріоритетні
завдання

Недопущення
прийняття
економічно
недоцільних та
неефективних
регуляторних актів
Недопущення
прийняття
економічно
.
недоцільних та
неефективних
регуляторних актів
Забезпечення
публічності та
безпосереднього
впливу
громадськості при
прийнятті
регуляторних актів
Забезпечення
публічності та
безпосереднього
впливу
громадськості при
прийнятті
регуляторних актів

Термін
Джерела
Виконавці
виконання
фінансування
І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
1. У сфері регулято]рної цолітики
Планування діяльності з
підготовки проектів
Структурні підрозділи
Щ орічно до
регуляторних актів та
райдержадміністрації,
15 грудня
прийняття регуляторних
органи місцевого
2019-2020рр.
актів у сфері господарської
самоврядування
діяльності
Структурні підрозділи
Затвердження планіврайдержадміністрації,
графіків перегляду діючих
Щорічно до
органи місцевого
регуляторних актів та
20 грудня
самоврядування,
висвітлення їх на власних
2019-2020рр
громадські об'єднання
веб-сайтах
підприємців
Оприлюднення в засобах
масової інформації проектів
Структурні підрозділи
регуляторних актів з
райдержадміністрації,
відповідним аналізом
органи місцевого
регуляторного вп ли ву , а
2019-2020рр.
самоврядування,
також проведення публічних
громадські об’єднання
обговорень проектів
підприємців
регуляторних актів за участю
представників громадськості
Організаційне та
інформаційне забезпечення
Управління економічного
роботи районної ради
розвитку, торгівлі і
підприємців, залучення до
Районний бюджет
туризму
2019-2020рр
підготовки проектів
райдержадміністрації
регуляторних актів,
відстеженняіх
результативності
Зміст заходу

Вартість,
тис.грн.

•

-

-

2019 р. -1 ,0
2020 р . -1 ,0

•

1.

2. ‘

Підвищення
ефективності
діяльності центру
надання
адміністративних
послуг

Оптимізація надання
адміністративних
послуг

і

3.

Підвищення рівня
поінформованості
суб'єктів
підприємницької
діяльності

4.

Забезпечення
доступу до
інформації

2. У сфері надання адміністративних послуг
Забезпечення
функціонування центру
надання адміністративних
Управління економічного
послуг в т.ч. шляхом
розвитку, торгівлі і
покращення його
туризму
2019-2020рр.
матеріально-технічного
райдержадміністрації
стану (обладнання, інвентар,
оплата телефонного та
електронного зв’язку, тощо)
Запровадження у центрах
надання адміністративних
2019-2020рр.
Райдержадміністрація
послуг електронного обміну
інформацією документообігу
Проведення конференцій,
нарад, круглих столів га
семінарів 3 питань
Управління економічного
покращення бізнесрозвитку, торгівлі і
середовища та якості
туризму
2019-2020рр.
надання адміністративних
райдержадміністрації,
послуг за участю
громадські об'єднання
підприємців, громадських
підприємців
організацій та місцевого
дозвільного органу
Видання інформаційних
вісників, довідників,
інформування суб'єктів
Управління економічного
малого і середнього
розвитку, торгівлі і
підприємництва через ЗМІ
туризму
про впровадження дозвільної 2019-2020рр.
райдержадміністрації,
реформи, діяльність центрів
громадські об'єднання
надання адміністративних
підприємців
послуг, роз'яснення порядку
видачі документів
дозвільного характеру

Районний бюджет

2019р.-25,0
2020 р.-25,0

Районний бюджет

2019 р .- 20,0
2020 р.-20,0

Районний бюджет

2019р.-5,0
2020р.-5,0

Районний бюджет

2019р.-2,0
2020р.-2,0

5.

Оцінка якості
надання
адміністративних
послуг

1.

Фінансова
підтримка суб'єктів
підприємницької
діяльності

2.

Фінансова
підтримка суб'єктів
.
підприємницької
діяльності

Забезпечення
доступу підприємців
до кредитних
ресурсів банків

4.

Фінансова підтримка
підприємницької
ініціативи громадян

Проведення анкетування
суб’єктів підприємницької
діяльності щодо надання
2019-2020рр.
Райдержадміністрація
адміністративних послуг у
центрах надання
адміністративних послуг
II. Фінансово-кредитна пщтримка малого підприємництва
Управління економічного
розвитку, торгівлі і
Надання кредитів суб’єктам
туризму
малого підприємництва, які
райдержадміністрації.
2019-2020рр.
працюють в пріоритетних
Регіональний фонд
галузях економіки району
підтримки
підприємництва по ІваноФранківській області
Укладення угод з
Регіональним фондом
Райдержадміністрація,
підтримки підприємництва
управління економічного
20і9-2020рр
для кредитування суб'єктів
розвитку, торгівлі та
підприємницької діяльності
туризму
на з^уювах співфінанс}гвання
Управління економічного
розвитку, торгівлі і
Часткова компенсація
туризму
відсотків за кредитами,
райдержадміністрації.
отриманими суб'єктами
2019-2020рр.
Регіональний фонд
малого підприємництва в
підтримки
банківських установах
підприємництва ІваноФранківській по області
Забезпечення надання
одноразової виплати
допомоги по безробіттю для
організації безробітними
підприємницької діяльності

2019-2020рр

Районний центр
зайнятості

Районний бюджет

Районний бюджет

2019р.-2,0
2020р.-2,0

2 0 1 9 р .-25,0
2020р.- 25,0

Районний бюджет

2019р.- 25,0
2020р.- 25,0

Районний бюджет

2 0 1 9 р .-10,0
2020р.- 10,0

Кошти Фонду
загальнообов ’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

У межах
кошторисних
призначень

5.

6.

1.

2.

Здійснення щомісячної
компенсації суб'єктам малого
•
Фінансова підтримка підприємництва фактичних
Кошти Фонду
створення
витрат у розмірі єдиного
загальнообов’язкового
суб'єктами малого і
внеску на
державного
Районний центр
середнього
загальнообов’язкове
2019-2020рр.
зайнятості
соціального
підприємництва
державне соціальне
страхування України
нових робочих
страхування за
на випадок безробіття
місць
працевлаштованих
безробітних громадян на нові
робочі місця
Надання в оренду
комунального майна
Управління комзшальною
територіальних громад в
власністю району,
Надання інших видів безоплатне користування чи
постійна комісія районної
2019-2020рр.
Районний бюджет
фінансової допомоги
за пільговими ставками для
ради 3 питань
суб’єктів господарювання,
підприємництва та
які працюють в пріоритетних
комзшального майна
напрямках економіки
П І. Ресурсне т а інф орм аційне забезпечення малого п ідприєм ництва
Забезпечення
Залучення суб'єктів малого
Структурні підрозділи
конкуренції на ринку
та середнього бізнесу до
райдержадміністрації,
державних і
виконання державних і
2019-2020рр
тендерний комітет
Районний бюджет
регіональних
регіональних замовлень за
райдержадміністрації,
замовлень
рахунок бюджетних коштів
бюджетні організації
Залучення суб’єктів
підприємницької діяльності
Промоція продукції
Управління економічного
до участі в
суб'єктів
розвитку, торгівлі і
загальнодержавних,
підприємницької
2019-2020рр
тури зм у, структурні
Районний бюджет
обласних, регіональних
діяльності області
підрозділи
виставках-продажах та
райдержадміністрації
презентаціях місцевих
товаровиробників

У межах
кошторисних
призначень

2 0 1 9 р .-10,0
2020р.- 10,0

2019р.- 10,0
2020р.- 10,0

2019р.- 10,0
2 0 2 0 р .-10,0

3.

4:

5.

6.

7.

Підвищення
освітнього рівня
управлінських кадрів
для сфери
підприємництва

Популяризація
підприємницької
діяльності як засобу
реалізації
особистості та
досягнення
фінансової
незалежності
Популяризація
підприємницької
діяльності як засобу
реалізації
особистості та
досягнення
фінансової
незалежності

Сприяння розвитку
малого бізнесу

Сприяння розвитку
малого^бізнесу

Забезпечення перепідготовки
управлінських кадрів для
сфери підприємництва у
вищих навчальних закладах
України за рахунок коштів
державного бюджету та
міжнародної технічної
допомоги 3 можливістю
подальшого стажування за
кордоном
Організація та проведення
"Ярмарків вакансій", "Днів
відкритих дверей центру
зайнятості для підприємців"
для незайнятого населення та
підприємців

•

2019-2020рр

2019-2020рр

Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму
райдержадміністрації

Районний центр
зайнятості

Державний бюджет.
Районний бюджет
міжнародна технічна
допомога

2 0 1 9 р .-10,0
2 0 2 0 р .-10,0

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

У межах
кошторисних
призначень

...... .........

Проведення для безробітних
семінарів на тему: "Як
розпочати власний бізнес",
"Від бізнес-ідеї до власної
справи", "Ефективне ведення
сільського господарства"
Професійне навчання
зареєстрованих безробітних
на замовлення суб’єктів
малого і середнього
підприємництва
Поновлення бази даних про
наявність вільних
виробничих площ і
земельних ділянок
(транспортні витрати)

....

..

Районний центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

У межах
кошторисних
призначень

2019-2020рр

Районний центр
зайнятості

Кошти Фонду
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування України
на випадок безробіття

У межах
кошторисних
призначень

2019-2020рр

Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму
райдержадмініетрації

Районний бюджет

2 0 1 9 р .-15,0
2 0 2 0 р .-15,0

2019-2020рр

8.

Залучення молоді до
підприємницької
діяльності

Проведення конкурсу бізнеспланів підприємницької
діяльності серед молоді
(оргвитрати на проведення
конкурсу, нагородження
переможців конкурсу)

11 квартал’
2019-2020рр.

9.

Створення
сприятливого іміджу
підприємництва

Організація відзначення Дня
підприємця в районі

Серпеньвересень
2019,
2020рр.

10.

Забезпечення
інформацією про
діяльність суб’єктів
підприємницької
діяльності

Підготовка щорічних
статистичних збірників з
малого підприємництва в
районі

2019-2020рр

Створення
сприятливого іміджу
підприємництва

Формування через засоби
масової інформації
позитивної громадської
думки щодо
підприємницької діяльності,
висвітлення проблем
підприємців

11.

12.

Підвищення
інформованості
підприємців і
органів влади всіх
рівнів щодо розвитку
підприємництва в
Україні

Збір матеріалів і
видавництво довідника
продукції (робіт, послуг)
суб’єктів малого
підприємництва району

2019-2020рр.

2019-2020рр.

Сектор у справах сім'ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
управління економіки
райдержадміністрації
Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму
райдержадміністрації,
рада підприємців при
голові
райдержадміністрації.
Районне управління
статистики. Управління
економічного розвитку,
торгівлі і туризму
райдержадміністрації
Районна газета,
сектор у справах преси та
інформації апарату
райдержадміністрації
Управління економічного
розвитку, торгівлі і
- туризму
райдержадміністрації,
бізнес-центр.
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва,
громадські об’єднання
підприємців

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

13.

14.

Налагодження
ділових стосунків із
зарубіжними
партнерами,
стимулювання
експортних
можливостей малого
бізнесу
Забезпечення участі
суб'єктів малого
підприємництва у
виставках, ярмарках,
тощо

Організація зустрічей
підприємців регіону 3
представниками ділових кіл
ближнього та дальнього
зарубіжжя

Організація місцевих і
регіональних виставокярмарків, конкурсів

•

2019-2020рр.

2019-2020рр.

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму
райдержадміністрації

Районний бюджет

2019р.-15,0
2020р.-15,0

Районний бюджет

2019р.-8,0
2020р.-8,0-

IV. Сприяння розвитку ІІН)раструктури підтримки малого підприємництва
У порядкування
діяльності існуючих
об'єктів
і

І
1.

інф растр уктури
ііід ір и м к и

підприємництва та
координація
процесів створення
нових установ

2.

Розвиток
інфраструктури
підтримки
підприємництва

3.

Підтримка
підприємств, які
працюють у сфері
виробництва та
надання послуг

Фінансова підтримка
діяльності Косівського
районного бізнес-центру

Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму
2019-2020рр.

р ай дер ж адм ін істр ац ії.

Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
області

Забезпечення діяльності
Фонду підтримки
підприємництва «Косівський
Райдержадміністрація,
бізнес-центр», підвищення
2019-2020рр.
Регіональний фонд
кваліфікації працівників
підтримки
бізнес-центру, надання
підприємництва по
пільгового кредитування
області
Надання пільг з орендної
плати підприємцям, які
Райдержадміністрація,
працюють у сфері
2019-2020рр.
органи місцевого
виробництва та надання
самоврядування
послуг
V. Цільові проекти та підпрограми

Районний бюджет

2019р.-8,0
2020р.-8,0

Районний бюджет

2019р.-12,0
2020р.-12,0

Районний бюджет

У межах
виділених
коштів

•

1.

Участь у програмах
транскордонного
співробітництва

Розробка та реалізація
проектів транскордонного
співробітництва

2019-2020рр.

2..

Формування
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Стимулювання вирощування
екологічно чистої продукції

2019-2020рр

Формування
інфраструктури
підтримки
підприємництва

Розширення інфраструктури
аграрного ринку шляхом
відкриття в районі мережі
оптово-продовольчих,
оптово-плодоовочевих
ринків, в кожному селі
приймального і
заготівельного пункту по
заготівлі лишків
- сільськогосподарської
продукції

1

3.

Заступник начальника управління
—начальник відділу
соціально-економічного розвитку
управління економічного розвитку,
торгівлі і туризму райдержадміністрації

2019-2020рр

Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму, структурні
підрозділи
райдержадміністрації.
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
області, громадські
організації
Управління
агропромислового
комплексу, управління
економічного розвитку,
торгівлі і туризму,
райдержадміністрації,
відділ Держземагенства в
Косівському районі
Райдержадміністрація,
Управління економічного
розвитку, торгівлі і
туризму, управління
агропромислового
розвитку, органи
місцевого
самоврядування,
керівники агроформувань

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-10,0

Районний бюджет

2019р.-10,0
2020р.-20,0

Ірина Дімбровська

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми на 2019-2020 роки

Показники
1. Кількість діючих ФОП
2. Кількість малих підприємств на 10 тис.
населення (одиниць)____________________
3. Кількість зайнятих працівників у
середньому та малому підприємництві, тис.
осіб.
4. Частка обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції
(товарів, послуг) суб’єктами господарювання,
%

3225

Роки
Очікувані
показники
2019р.
3270

Очікувані
показники
2020р.
3300

468

470

471

5,4

5,4

5,5

60

61

61

01.10.2018 р.

