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Звіт про результати періодичного відстеження результативності
регуляторного акту – розпорядження голови Одеської обласної
державної адміністрації від 04.09.2013 № 900/А-2013 «Про затвердження
Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової
підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акту, дата його прийняття та номер:

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 04.09.2013 № 900/А-2013 «Про затвердження
Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього
підприємництва»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Департамент економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акту:

Регуляторний акт прийнято на виконання повноважень облдержадміністрації, визначених Законом України від
09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», Законом України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»,  з метою забезпечення сприятливих умов для
подальшого розвитку малого і середнього підприємництва Одещини, а також створення механізму надання фінансової
підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва області  в рамках регіональної програми розвитку малого і
середнього підприємництва.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Відстеження результативності даного розпорядження здійснювалося з 09 травня 2021 р. по 09 червня 2021 р.

 

5. Тип відстеження: періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акту використовувався статистичний метод одержання
результатів відстеження. Також був опрацьований звіт обласної державної адміністрації про виконання Програми
розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 16.06.2017 № 405-VII (зі змінами) (далі - Програма).

 



7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснено на підставі аналізу даних, викладених у звіті обласної
державної адміністрації про виконання Програми.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту.

Програмою передбачено створення належних умов для розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва, підвищення економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей економіки, забезпечення
стабільного функціонування малого і середнього підприємництва.

Основним напрямком Програми було запровадження механізму часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктів
малого та середнього підприємництва, отриманих на реалізацію інвестиційних проектів. Планувалося підтримати
розвиток виробництва продукції з високою часткою доданої вартості у пріоритетних галузях області.

Реалізація Програми мала сприяти започаткуванню нових і розвитку наявних малих та середніх підприємств,
збільшенню кількості робочих місць, збільшенню власної питомої ваги малого та середнього бізнесу у загальному
обсязі реалізованої продукції, робіт і послуг області та економічному зростанні області загалом.

У 2017 році учасниками Програми стали суб’єкти малого та середнього підприємництва з наступними інвестиційними
проектами:

1) будівництво нових боксів для зварювальних та інших робіт, а також організація магазину автомобільних запчастин
на території станції технічного обслуговування;

2) розширення продуктової лінійки парфюмерно-косметичної продукції, розробка та виробництво нових засобів для
догляду за тілом, обличчям, волоссям. Інноваційність проекту полягала в тому, що уся продукція виготовляється
виключно з натуральних матеріалів та власноруч, застосовуються власні технології та розробки;

3) розширення існуючого виробництва рафінованої олії холодного віджиму з виноградних кісточок, а також харчового
порошку з виноградного жмиху, технологія виробництва яких є власною розробкою підприємства, а також виробництво
нових продуктів – сухих виноградних шкірок та порошку з них, які не мали на той час аналогів в Україні;

4) створення магазину-пекарні.

У 2017 році загальна сума компенсації суб’єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за
кредитами, отриманими на розвиток бізнесу, склала 23,3 тис. грн. Фінансово-кредитний ресурс, який був залучений
суб’єктами малого та середнього підприємництва на розвиток бізнесу,  склав 3 400 тис. грн.

З метою популяризації механізму компенсації частини відсоткової ставки  за кредитами суб’єктам господарювання
області Програмою було заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (маркетингової кампанії,
просвітницьких семінарів, бізнес-зустрічей, підготовка презентаційних та відеоматеріалів), фактичні обсяги
фінансування якої склали 90,7 тис. грн.

У межах заходів Програми на 2017 рік у якості ресурсного та інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
було заплановано створення центру комунікацій між бізнесом, громадськістю і владою. На виконання даного заходу
бюджетом області було фактично витрачено 731,7 тис. грн.

Таким чином, у 2017 році на реалізацію заходів Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради  від
16.06.2017 № 405-VII (зі змінами), бюджетом області було фактично витрачено 845,7 тис. грн.

У 2018 році до Програми долучились суб’єкти малого та середнього підприємництва з наступними інвестиційними
проектами:



1) розробка нового обладнання для термічного різання листового металопрокату;

2) оновлення парку ливарних форм з інструментальної сталі для лиття  (під тиском) алюмінієвих заготовок;

3) модернізація ділянки по виробництву корпусних виробів для холодильного устаткування шляхом встановлення
нового обладнання;

4) виготовлення 4-х газифікаційних установок ГУ-600/45 для забезпечення потреб ПАТ «Укргазвидобування» у
газоподібному азоті високого тиску  для подання його у свердловини газових родовищ, що розробляються;

5) придбання нового вантажного автомобіля та двох причепів для збільшення обсягу контейнерних перевезень
вантажів автомобільним транспортом по Україні;

6) збільшення виробництва паперової продукції, вдосконалення та розширення поліграфічних можливостей компанії;

7) розробка і запуск нових лінійок продукції: косметичні серветки в коробці, паперові рушники, паперові рушники V
згортання, столові серветки  економ-упаковки;

8) будівництво додаткового складу для зберігання продукції;

9) модернізація риболовецького спорядження та придбання обладнання  для первинної обробки риби та
морепродуктів;

10) придбання обладнання для запуску нової лінії з виробництва згущеного молока (іриски);

11) придбання обладнання для відкриття цеху з виробництва круп;

12) розширення виробництва і збільшення випуску продукції – рафінованої олії холодного віджиму з виноградних
кісточок, а також харчового порошку з виноградного жмиху;

13) розширення асортименту продукції смаженого насіння соняшника та гарбуза.

У 2018 році загальна сума компенсації суб’єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за
кредитами, отриманими на розвиток бізнесу, склала 1 683,5 тис. грн. Фінансово-кредитний ресурс, який був залучений
суб’єктами малого та середнього підприємництва на розвиток бізнесу,  склав 35 303,2 тис. грн.

З метою популяризації механізму компенсації частини відсоткової ставки  за кредитами суб’єктам господарювання
області Програмою було заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (маркетингової кампанії,
просвітницьких семінарів, бізнес-зустрічей, підготовка презентаційних  та відеоматеріалів), фактичні обсяги
фінансування якої склали 65,0 тис. грн.

Таким чином, у 2018 році на реалізацію заходів Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від
16.06.2017 № 405-VII (зі змінами), бюджетом області було фактично витрачено 1 748,5 тис. грн.

У 2019 році Програма поповнилась учасниками – суб’єктами малого та середнього підприємництва, які мали на меті
реалізувати наступні інвестиційні проекти:

1) придбання обладнання для виробництва поліаміду-6 блокового  (Капролон В «У»), а саме полімеризаційної печі
великих габаритові з індукційними тенами, обладнання для лиття під тиском, а також зразків нової сировини і набору
пробників різних силіконових масел, мастил та інших матеріалів;

2) придбання обладнання для модернізації ділянки садки з метою підвищення швидкості виробництва цегли
керамічної та зменшення браку цегли;

3) розширення виробництва за рахунок придбання лінії для виготовлення каналізаційних труб з поліпропілену, а також
термопласту-автомату для виготовлення під тиском з’єднань для каналізаційних труб (фітингів);



4) завершення розроблення магнітострикційного рівнеміру «Navitrack MLS1», який дозволяє з високою точністю
вимірювати рівень палива, спирту, винного матеріалу та інших рідин в ємностях від 1000 літрів, а саме придбання
необхідних виробничих матеріалів та проходження випробувань згідно  з державними стандартами та технічними
вимогами;

5) придбання автоматичної системи зберігання CSF (обладнання для обробки деревини), яка полегшує умови праці
робітників з обмеженими фізичними можливостями;

6) придбання обладнання, основних засобів виробничого призначення для створення та випуску нових моделей
корпусних меблів;

7) придбання обладнання для введення в міжнародного пункту пропуску  «Ісакча-Орлівка»;

8) розширення наявного автопарку вантажних автомобілів за рахунок придбання додаткових для збільшення обсягу
вантажних перевезень автомобільним транспортом по Україні;

9) придбання техніки/обладнання виробничого призначення, проведення будівельних робіт з метою розширення і
модернізації осетрового комплексу;

10) виробництво нової продукції – приготування та фасування локальних натуральних високоякісних виноградних
ігристих вин класичним  та періодичним резервуарними способами за рахунок придбання сучасного
енергоефективного устаткування.

У 2019 році загальна сума компенсації суб’єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за
кредитами, отриманими на розвиток бізнесу, склала 2 545,1 тис. грн. Фінансово-кредитний ресурс, який був залучений
суб’єктами малого та середнього підприємництва на розвиток бізнесу, склав 30 158,0 тис. грн.

З метою популяризації механізму компенсації частини відсоткової ставки за кредитами суб’єктам господарювання
області Програмою було заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (маркетингової кампанії,
просвітницьких семінарів, бізнес-зустрічей, підготовка презентаційних та відеоматеріалів), фактичний обсяг
фінансування якої склав 135,0 тис. грн.

Таким чином, у 2017 році на реалізацію заходів Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради  від
16.06.2017 № 405-VII (зі змінами), бюджетом області було фактично витрачено 2 880,1 тис. грн.

У 2020 році до Програми долучився лише один суб’єкт малого та середнього підприємництва інвестиційний проект
якого передбачав придбання необхідного електрообладнання, приладів, матеріалів для виготовлення установки
розподілу повітря К-0,15 для ПАТ «Донбасенерго», «Слав’янська теплова електрична станція».

У 2020 році загальна сума компенсації суб’єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за
кредитами, отриманими на розвиток бізнесу, склала 3 032,0 тис. грн. Фінансово-кредитний ресурс, який був залучений
суб’єктами малого та середнього підприємництва на розвиток бізнесу,  склав 5 000,0 тис. грн.

З метою популяризації механізму компенсації частини відсоткової ставки  за кредитами суб’єктам господарювання
області Програмою було заплановано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (маркетингової кампанії,
просвітницьких семінарів, бізнес-зустрічей, підготовка презентаційних  та відеоматеріалів), фактичні обсяги
фінансування якої склали 32,0 тис. грн.

Таким чином, у 2020 році на реалізацію заходів Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від
16.06.2017 № 405-VII (зі змінами), бюджетом області було фактично витрачено 3 343,2 тис. грн.

Щодо стану фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва за рахунок коштів обласного
бюджету у 2016 році –  програм розвитку або підтримки прийнято не було.



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей.

Встановлений розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 04.09.2013 № 900/А-2013 «Про
затвердження  Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки суб'єктів малого і
середнього підприємництва» механізм часткової компенсації відсотків за кредитами суб’єктів малого та середнього
підприємництва, отриманих  на реалізацію інвестиційних проектів, сприяв прозорості та ефективності у використанні
коштів обласного бюджету, передбачених для фінансування заходів Програми розвитку конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської
обласної ради від 16.06.2017 № 405-VII (зі змінами), а також створенню нових та підтримці вже існуючих робочих місць,
підтриманню наявних робочих місць, надходженню податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів.

Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначене розпорядження без змін та здійснити чергове
періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

 

 

Директор  Дмитро РА́ДУЛОВ


