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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
тридцять восьма сесія

РІШЕННЯ 
    
19.12.2014

№  22

 
Про      Комплексну      програму розвитку малого і середнього підприємництва в Чернігівському районі на 2015-2016 роки

Відповідно до пункту 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА: 

	1. Затвердити Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Чернігівському районі на 2015-2016 роки (далі – Комплексна програма), (додається).

	2. Районній державній адміністрації інформувати Чернігівську районну раду про хід виконання Комплексної програми за підсумками року до 25 грудня.

	3. Контроль за виконанням вищезазначеної Програми покласти на постійну комісію районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області.



Голова ради
О.П.Романчук





ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
19.12.2014             № 22

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього підприємництва
в Чернігівському районі  на  2015-2016 роки

Вступ

Комплексна програма  розвитку малого і середнього підприємництва в Чернігівському районі на 2015-2016 роки (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України «Про розвиток  та  державну підтримку малого і середнього  підприємництва в Україні» від 22.03.2012 року № 4618-VІ», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15.07.2000 року, розпорядження голови облдержадміністрації від 06.05.2014 № 160 «Про розробку проекту Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки» та інших нормативних актів з урахуванням місцевих особливостей і соціально-економічних проблем району.
Програма входить до системи заходів, спрямованих на реалізацію основних пріоритетів соціально-економічної політики, визначеної у Програмі соціально-економічного розвитку району та Стратегії економічного та соціального розвитку Чернігівського району.
	Заходи програми розроблено на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації з урахуванням пропозицій суб’єктів малого підприємництва, координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
	Комплекс заходів Програми базується на результатах виконання попередньої Програми розвитку підприємництва, продовжує реалізацію розпочатих проектів та ставить нові завдання для вирішення актуальних проблем району.
	Програма визначає основні шляхи реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва у тісному зв’язку з регіональною політикою, політикою зайнятості населення та інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку Чернігівського району.








1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва
в Чернігівському районі на 2015– 2016 роки

№ з/п
Загальна характеристика 
1
Дані станом на 01.10.2014 року 
Площа території - 1,2  тис. кв. км                    
Кількість населення   -  17,5 тис. чол. 
Специфіка – сільськогосподарське виробництво (по галузях сільського господарства – рослинництво  та тваринництво)
Відсоток безробітних до всього працездатного населення  (%) – 3,97  
Перелік територій, на яких введено спеціальний торговий патент – відсутні
2
Дата затвердження програми (найменування і номер відповідного документу)
Рішення  районної ради від 
               _______ 2014 року  № __
3
Головний замовник Програми

Головний розробник Програми


Співрозробники:
Громада Чернігівського району

Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації 

Чернігівська райдержадміністрація, Чернігівська районна рада,
Суб’єкти малого підприємництва
Районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

4
Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Мета програми:
поліпшення сприятливого бізнес – клімату та забезпечення створення умов для функціонування малого та середнього бізнесу, реалізація прав громадян на підприємницьку діяльність, підвищення стандарту життя та добробуту громадян, подолання проблем безробіття, у тому числі серед соціально-вразливих верств.

 Пріоритетні завдання:
     впорядкування нормативно – правового регулювання  підприємницької діяльності;
     фінансова  підтримка;
ресурсне та інформаційне забезпечення;
     подальше формування інфраструктури
5
Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:
Дані станом на початок дії Програми 
(прогноз)
Очікувані результати  на:



2015
рік
2016
рік

1. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення 
78
78
78

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)
624
626
630

3. Кількість підприємців – фізичних осіб
660
662
662

4. Кількість фермерських господарств (одиниць) 
129
129
129

5. Кількість фермерських угідь (тис. га)
21,9 
21,9
21,9

6. Кількість об’єктів  інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)
3
3
3

- страхові компанії (філія)
2
2
2

7. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)
8
9
9
6
Термін і етапи реалізації Програми
2015 – 2016 роки
7 
Перелік цільових проектів і підпрограм
- Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Чернігівському районі на 2011-2015 роки, затверджена рішенням райради від 11.02.2011 № 4;
- Програма розвитку галузі тваринництва в Чернігівському районі на період до 2015 року,  затверджена рішенням райради від 24.10.2008 № 8;
- Програма заохочення підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та покращення показників праці в Чернігівському районі на 2015-2019 роки;

8
Вартість програми - обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів
Уточнюватимуться протягом дії Програми:
52,5 тис. грн. кошти районного бюджету, в тому числі:
2015 р. –  19,5 тис. грн.
2016 р. –  25 тис. грн.
210 тис. грн. кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування країни на випадок безробіття, в тому числі:
2015 р. – 105 тис. грн.
2016 р. – 105 тис. грн.
9
Основні джерела фінансування
Кошти районного бюджету, фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування країни на випадок безробіття
10
Система організації контролю за виконанням Програми 
Контроль за  ходом виконання Програми здійснює постійна комісія з фінансових, соціально – економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради шостого скликання, районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації.
Про стан виконання Програми інформувати щоквартально департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.
Щорічний звіт про виконання Програми надається на розгляд Чернігівській районній раді.


2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі

Оцінюючи економічний і ресурсний потенціал району для перспективного розвитку малого підприємництва, слід врахувати, що район традиційно вважається сільськогосподарським. Галузь представляють 6 приватних підприємств, 10 товариств з обмеженою відповідальністю, 3 сільськогосподарських виробничих кооперативи, 129 фермерських господарств.
На території району діє 138 підприємств малого бізнесу, в яких працюють 624 чоловіка. Аналіз виконання попередньої Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Чернігівському районі за 2013-2014 роки показав, що фінансова економічна криза значно вплинула на розвиток малого підприємництва в районі, про що свідчать кількісні показники:

Одиниця
виміру
2012 рік
2013
2014
2015
2016
Малі підприємства
од.
32*
137
138
138
138
Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи
осіб
760
765
660
662
662
Фермерські господарства 
од.
132
132
129
129
129
*Показник обраховувався на 10 тис. осіб наявного населення. 

У 2013 році кількість малих підприємств в районі становила 137 одиниць, на кінець 2014 року їх кількість складатиме 138 одиниць та залишиться незмінною в 2015 та 2016 роках. 
На кінець 2013 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складала 765 осіб, на кінець 2014 року очікується 660 осіб. У зв’язку з відсутністю політичної, фінансової стабільності, стабільності законодавчої бази велика кількість фізичних осіб підприємців припинила свою діяльність. 
	Фермерські господарства району являються повноправними суб'єктами сільськогосподарського виробництва. В період реформування агропромислового комплексу багато громадян, які отримали земельні паї, обрали таку форму господарювання, як фермерство. Основною спеціалізацією фермерських господарств є вирощування зернових культур та соняшнику. На кінець 2014 року на території району діє 129 фермерських господарств з площею сільгоспугідь 21,9 тис. га, тенденція щодо збільшення кількості фермерських господарств не спостерігається, а отже загальна площа сільгоспугідь залишатиметься стабільною і протягом 2015, 2016 років складатиме 21,9 тис. га.
	Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами в 2013 році склав 89751,1 тис. грн., або 37,1% до загального обсягу реалізації підприємств району.
	У 2014 році реалізація продукції малими підприємствами очікується в сумі 90,0 млн. грн., що на 0,3% більше ніж за попередній рік. У 2015 та 2016 роках збільшення обсягів реалізації продукції не передбачається.
	З метою розвитку підприємницької діяльності історичні пам'ятки району могли б більш ефективно використовуватись для залучення туристів, адже туризм є однією з найбільш динамічних і конкурентних галузей. Саме такі переваги можуть сприяти розвитку бізнесу і, особливо, малого. 
Протягом 9 місяців 2014 року в районі зареєстровано 30 фізичних осіб-підприємців та 4 юридичних особи, припинили свою діяльність 139 фізичних осіб та 5 юридичних осіб. На території району стабільно працюють 189 об’єктів роздрібної торгівлі, 19 об’єктів громадського харчування, 25 - побутового обслуговування населення.
Для стимулювання суб’єктів малого підприємництва до виробничої діяльності та підвищення якості товарів місцевого виробництва необхідна державна підтримка місцевих товаровиробників, підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, розширення ринку збуту продукції.

Зайнятість та оплата праці у сфері малого підприємництва

Створення додаткових робочих місць, зниження рівня безробіття є важливим завданням у роботі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
	Виходячи з того, що кількісного росту малих підприємств у 2015-2016 роках не передбачається, кількість найманих працівників зростатиме на декілька одиниць. На кінець 2013 року кількість найманих працівників в малому підприємництві становила 604 одиниці. У 2014 році їх кількість складе 624 особи, або 103,3% до попереднього року. У 2015 році очікується незначне зростання кількості найманих працівників 626 осіб (100,3%), на 2016 рік їх кількість становитиме 630 осіб (100,6%). Незначне зростання кількості найманих працівників пояснюється важким фінансовим станом малих підприємств.
	У 2013 році спостерігалось зменшення середньомісячної заробітної плати найманих працівників на 5,7% порівняно з попереднім роком. Суттєвим чинником зменшення середньомісячної заробітної плати є фінансово-економічна криза, яка вплинула, перш за все, на господарську діяльність малих підприємств. В 2014 році очікується зростання середньої заробітної плати найманих працівників малих підприємств на 4,1% і складе 1523,60 грн., в 2015 – 1538,30 грн. (101% до попереднього року), в 2016 – 1538,30 грн., що залишиться на рівні попереднього року.
	
Надходження коштів від діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
	
	 Незважаючи на значне фінансове навантаження, від діяльності суб’єктів малого підприємництва до місцевого бюджету у 2013 році надійшло 15,3% загальних надходжень, або 3,2 млн. грн.   
До кінця 2014 року очікувані надходження коштів від діяльності суб’єктів підприємницької діяльності становитимуть 3,9 млн. грн., що на 21,9% більше рівня попереднього року. Передбачається незначне зростання цих надходжень у наступних роках: у 2015 році – 3,970 млн. грн., 2016 р.- 4,0 млн. грн.. 
  	Але, незважаючи на деякі позитивні зміни, у сфері підприємницької діяльності інтенсивного розвитку за період дії Комплексної програми  не спостерігається. Це обумовлюється цілою низкою проблем, що залишаються не вирішеними як на державному, так і на регіональному рівні і гальмують розвиток малого підприємництва.

Найбільш вагомими чинниками, що стримують розвиток малого підприємництва є:
- нестабільна фінансова та політична ситуація в країні, відсутність сталого законодавства;
- недостатнє фінансово-кредитне забезпечення суб’єктів малого підприємництва, що обумовлено практичною відсутністю пільгових кредитів для підприємців, недоступністю довгострокового кредитування, високою вартістю позичкових коштів, що стримує розвиток виробничої сфери;
- недостатність державного фінансування та інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва;
- недосконалість системи навчання та перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності, брак досвіду управління бізнесом;
- недосконала та ускладнена система обліку.
Шляхи вирішення проблем:
- створення об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва в районі;
- організація проведення навчання кадрів для підприємницьких структур безпосередньо в районі;
- необхідність вдосконалення механізмів регуляторної політики;
- спрощення системи обліку. 

3. Головна мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми на 2015-2016 роки є створення сприятливих умов для функціонування та подальшого розвитку малого та середнього бізнесу.
Пріоритетними напрямами Програми є  подальша робота та спрямування зусиль на забезпечення:
- ефективної реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності;
-активізація роботи  органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо створення сприятливих умов для ведення малого і середнього бізнесу;
- активізації фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;
- сприяння створення інфраструктури розвитку малого підприємництва;
- здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених верств населення;
- інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання;
- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва;
- розвиток підприємницької діяльності у сфері туризму, в тому числі сільського зеленого туризму.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення районної Комплексної програми розвитку малого підприємництва планується за рахунок коштів районного бюджету через Державну організацію «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. 
Програма відкрита для коригування. Вартість виконання заходів може уточнюватися протягом дії Програми.

Джерела фінансування
Обсяг фінансування тис. грн.

2015 рік
2016 рік
Кошти  районного бюджету
19,5 
25
Кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених чинним законодавством  
105,0
105,0
Всього
124,5
130,0

5. Очікувані результати від реалізації Програми

Очікуваними результатами програми є, перш за все, збереження  і підтримка існуючих суб’єктів підприємницької діяльності, створення умов на місцевому рівні для розвитку підприємницької ініціативи, підготовки і залучення незахищених верств населення, активізація і налагодження спільних дій влади, органів місцевого самоврядування і підприємців з метою розвитку малого підприємництва.

Назва показника
2014 рік очікуване
2015
рік
2016 рік
1. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)
78

78
78
2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)
624
626
630
3. Кількість підприємців – фізичних осіб
660
662
662
4. Кількість фермерських господарств (одиниць), кількість фермерських угідь (тис. га)
129
21,9
129
21,9
129
21,9
5. Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами, млн. грн.
90,0
90,0
90,0
7. Питома вага (%) малого підприємництва у загальному обсязі реалізації продукції у районі 
37,1
37,1
37,1
8. Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис. грн.), % до загальної кількості надходжень
3900,6
17%
3970,0
17%
4000,0
17%

6. Цільові проекти та підпрограми.
Комплексна програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу 
та туризму в Чернігівському районі

	Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним із найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал Чернігівського району. Нині на території Чернігівського району знаходиться 255 пам’яток історії та культури.
Метою Програми є створення високорентабельної туристичної галузі району, яка має максимально задовольнити потреби населення, забезпечення на цій основі комплексного розвитку району за умови збереження природних рекреаційних ресурсів, територій природно-заповідного фонду, пам’яток історії та культури. 
Головний розробник Програми - відділ культури і туризму райдержадміністрації, у розробці Програми брали участь відділ економічного розвитку та торгівлі та структурні підрозділи райдержадміністрації.
Основними завданнями Програми є забезпечення регіональної підтримки галузі туризму, залучення до її розвитку місцевих органів виконавчої державної влади, підприємств різних форм власності, а також окремих громадян, підвищення її частки в загальному обсязі виробництва району, створення додаткових робочих місць.
Проблемами, які гальмують розвиток туризму, є відсутність цілісної системи державного управління туризмом, недосконалість нормативно – правової бази, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму району, відсутність відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності в сільській місцевості, недосконалість туристичної інфраструктури.
	Для їх вирішення необхідно розроблення генеральних планів та схем забудови рекреаційно-курортних зон району та туристичних центрів, впровадження заходів щодо підтримки організації туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків і молоді, створення спеціалізованого центру туристичної інформації Чернігівського району та інше.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного та сільських бюджетів; коштів зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, кредитних, інвестиційних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України




7. Заходи щодо забезпечення виконання завдань
Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Чернігівському районі на 2015-2016 роки


№ п/п
Пріоритетні завдання
Заходи
Термін виконання
Виконавці
Джерела фінансування
Вартість т. грн.
Очікуваний результат 
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Впровадження  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
1.1 Підготувати і оприлюднити плани діяльності райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів. Розглядати проекти регуляторних актів на засіданнях районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Постійно
Відділ економічного розвитку та торгівлі структурні підрозділи райдержадміністрації, районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, виконкоми селищної та сільських рад
Не потребує
-
Забезпечення доцільності та прозорості регуляторної діяльності


1.2 На сайтах райдержадміністрації та районної ради оприлюднювати проекти регуляторних актів з метою інтерактивного обговорення та одержання зауважень та пропозицій
Постійно
Відділ економічного розвитку та торгівлі, юридичний сектор райдержадміністрації

Не потребує
-

2
Удосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва
2.1.Запровадити систематичні консультації з суб’єктами малого підприємництва з проблемних питань здійснення підприємницької діяльності, за результатами яких вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства

Постійно
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва

Не потребує
-
Стимулювання розвитку малого підприємництва


2.2. Забезпечити роботу Координаційної ради та участь в ній суб’єктів господарювання
Постійно
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва
Не потребує
-
Взаємодія органів виконавчої влади і суб’єктів малого підприємництва


2.3. Забезпечити щорічний перегляд діючих ставок торгових патентів, місцевих податків та зборів для фізичних осіб - підприємців 
2015-2016 роки
Селищна і сільські ради 
Не потребує
-
Забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів
3
Здійснення фінансової підтримки
3.1. Передбачати щорічно, виходячи з можливостей місцевого бюджету,   кошти на фінансування районної програми розвитку малого та середнього підприємництва та забезпечити контроль ефективності їх використання

2015-2016 роки
Управління фінансів, відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації
Кошти місцевого бюджету

2015-19,5
2016-25,0
Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва


3.3. Забезпечити розвиток самозайнятості та підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом їх реєстрації, як суб’єктів підприємницької діяльності через надання одноразової фінансової допомоги  для відкриття  власного бізнесу
2015-2016 роки
Районний центр  зайнятості, фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття
Кошти фонду
2015-105,0
2016-105,0
Сприяння розвитку підприємницької діяльності, створення нових робочих місць


3.4. Забезпечити фінансування бізнес-проектів через ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва»
2015-2016 роки
Суб’єкти малого підприємництва, ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва», відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації
Кошти місцевого бюджету

2015-15,0
2016-20,0
Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва




7.1.  Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки малого підприємництва


4
Створення та розвиток матеріально-технічної бази суб’єктів малого підприємництва

4.1. Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі в районних інвестиційних програмах, до участі у тендерах (конкурсах) по поставці продукції, виконанню робіт, наданню послуг за бюджетні кошти
2015-2016 роки
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації 

Не потребує
-
Покращення матеріально-технічної бази СМП


4.2.Надавати консультаційну  допомогу суб’єктам малого бізнесу у розробці бізнес-планів для отримання  фінансової підтримки  малому підприємництву за передбаченими Програмою напрямами з ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»

2015-2016
роки
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації 

Не потребує
-
Сприяння розвитку малого підприємництва


4.3. Забезпечувати інформування, через засоби масової  інформації, інформаційні щити щодо  вільних виробничих площ, обладнання та іншого майна державних, комунальних підприємств, яке пропонується до продажу чи передачі в оренду

2015-2016 роки
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації селищна та сільські ради 

Не потребує
-
Поінформованість малого бізнесу
                                                                               5
Популяризація позитивного прикладу і досвіду успішних  підприємців
5.1. Здійснити заходи для організації   святкування Дня підприємця
2015-2016 роки
Райдержадміністрація, Виконкоми селищної і сільських рад
 
Не потребує
-
Стимулювання розвитку малого підприємництва


5.2. Забезпечити надання в оренду підприємцям вільних приміщень державної та комунальної власності району з запровадженням систем пільг при стягнені орендної плати з підприємців, які займаються наданням послуг населенню та пріоритетними видами діяльності.
2015-2016 роки
Райдержадміністрація, Виконкоми селищної і сільських рад
 
Не потребує
-


7.2. Підвищення кваліфікації кадрів у сфері малого підприємництва



6
Залучення громадян з числа безробітних до підприємницької діяльності 
6.1. Запровадити курси цільового призначення з підприємницької діяльності за рахунок коштів фонду  загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття для навчання громадян з числа безробітних. 
Постійно

Районний центр зайнятості

Кошти фонду

-
Створення нових робочих місць 


6.2.Організовувати та проводити навчально-методичні семінари з безробітними щодо орієнтації на підприємницьку діяльність та надавати зацікавленим особам інформацію про стан розвитку підприємницької діяльності на території району 

2015-2016 роки
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, районний центр зайнятості, Чернігівське відділення Токмацької ОДПІ
Не потребує
-



6.3. Організовувати  та  проводити форуми,  тренінги, «круглі столи» для СМП   

2015-2016 роки
Районний центр зайнятості, Чернігівське відділення Токмацької ОДПІ
Не потребує
-
Створення нових робочих місць
7
Підвищення інформованості підприємців
7.1. Висвітлення засобами масової інформації проблем розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики
Постійно
Відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації 

Не потребує
-


7.3. Розвиток рекреаційно-курортного комплексу та туризму







8
Розробка та впровадження інвестиційного проекту розвитку туризму
8.1.Здійснювати інформаційне забезпечення та моніторинг створення туристичних маршрутів
2015-2016 роки
Райдержадміністрація, відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад   
Кошти районного  бюджету
2015-2,0
2016-2,0
Зростання туристичної привабливості регіону


8.2.Сформувати місцевий бренд та забезпечити просування марки «Чернігівка туристична» на ринку туристичних послуг
2015-2016 роки
Райдержадміністрація, відділ культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад   



Кошти районного  бюджету
2015-2,0
2016-2,5



8.3 Забезпечити участь району у виставковій діяльності єдиним районним виставковим стендом
2015-2016 роки
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
Кошти районного  бюджету
2015-0,5
2016-0,5




Загальна вартість програми всього (тис. грн.)



254,5




Кошти районного  бюджету
44,5




Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  на випадок безробіття
210,0




