
Звіт про базове відстеження результативності проекту розпорядження голови
обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку використання
коштів обласного бюджету для фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва» від 04.09.201

19.03.2014 | 16:03

Звіт про базове відстеження результативності 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», зареєстрованого в
Головному управлінні юстиції в Одеській області

06 вересня 2013 р. за №33/1190

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

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», зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Одеській області 06 вересня 2013 р. за
№33/1190.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку і торгівлі Одеської обласної державної адміністрації.

 

3. Цілі прийняття акта

Приведення у відповідність до положень чинного законодавства, зокрема до Закону України «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 19.09.2013 до 01.04.2014

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу отриманої інформації, яка одержана за
результатами опитування фізичних та юридичних осіб.

 

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

На державному рівні механізм виділення бюджетних коштів на фінансово-кредитну підтримку затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 року № 794 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва».



На обласному рівні аналогічний механізм виділення коштів з обласного бюджету на фінансову підтримку суб’єктам
малого і середнього підприємництва започаткований з 2011 року, розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 13 травня 2011 року № 329/А-2011 затверджено Порядок виділення та використання коштів
обласного бюджету на фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого підприємництва. Однак з прийняттям Закону
України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» постала необхідність
у розробці нової редакції Порядку використання коштів обласного бюджету для фінансової підтримки суб’єктів
малого і середнього підприємництва у відповідності з основними пріоритетами, визначеними у Законі.

Таким чином, прийняття зазначеного розпорядження привело механізм надання фінансової підтримки суб’єктам
малого і середнього підприємництва у відповідність до норм чинного законодавства.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

з/п Назва показника Результат

1. Розмір надходжень до державного та
місцевих бюджетів і державних цільових
фондів, пов'язаних з дією акта

З моменту набрання чинності регуляторним актом надання
фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього
підприємництва не здійснювалось (буде визначатися за
результатами реалізації інвестиційних проектів)

2. Кількість створених додаткових робочих
місць

З моменту набрання чинності регуляторним актом додаткові
робочі місця не створювались

(буде визначатися за результатами реалізації інвестиційних
проектів)

3. Кількість суб'єктів господарювання та/
або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта

Фізичні та юридичні особи, які звертаються за отриманням
зазначеної адміністративної послуги. Кількість малих підприємств
становить 24 тис. од., кількість середніх – 1,05 тис. од.

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов'язаними з
виконанням вимог акта

З моменту набрання чинності регуляторним актом витрати коштів і
часу на розробку інвестиційних проектів, витрати часу на
підготовку щомісячних звітів про їх виконання не здійснювались

5. Рівень поінформованості суб'єктів
господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акта

Рівень поінформованості високий,оскільки оприлюднення
розпорядження здійснено відповідно до чинного законодавства (на
сайті Департаменту економічного розвитку і торгівлі Одеської
облдержадміністрації, у газеті «Одеські вісті»)

 

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

Після застосування механізму надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва буде
проведена додаткова оцінка результативності дії регуляторного акту. На даний час нормативно-правовий акт
приведено у відповідність до вимог чинного законодавства.

 

 

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку і торгівлі
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