
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИКОНУЄТЬСЯ

14 квітня в Українському фонді 
підтримки підприємництва відбулася 
нарада директорів регіональних та 
міських фондів підтримки підприєм
ництва.

На порядок денний було винесено 
такі питання:

1. Про результати виконання за
ходів Національної програми сприян
ня розвитку малого підприємництва за
2004 рік.

2. Про підсумки діяльності регіо
нальних та місцевих фондів підтрим
ки підприємництва у 2004 році.

3. Про організацію виконання за
ход ів Н ац іонально ї програм и на
2005 рік.

4. Про зміну персональних складів 
вищих органів управління регіональ
них фондів підтримки підприємництва.

Відповідно до Закону "Про держав
ний бюджет України на 2004 рік” , на 
реалізацію заходів Національної про
грами сприяння розвитку малого 
підприємництва було передбачено 
1800,0 тис. грн. за рахунок коштів Дер
жбюджету. Фактично протягом звітно
го року УФПП на означені цілі отримав 
903, 95 тис. грн.

Використання коштів було спрямо
вано на проведення семінарів, впро
вадження освітньої програми з питань 
підприємницької діяльності, проведен
ня виставок, ярмарків, впровадження 
прогресивних технологій у галузях про
мисловості, на енергозберігаючі та 
екологічні проекти.

Загальна сума фінансової підтрим

ки від УФПП суб’єктам підприємницької 
діяльності на поворотній основі для впро
вадження проектів склала 8,4 млн. грн. 
Завдяки цій підтримці виробництво про
дукції зросло до 5,2 млн. грн, що забез
печило зростання цього показника в по
рівнянні з попереднім роком у 2,3 разу.

В Славутичі в рамках реалізації На
ціональної програми було проведено 
семінар на тему “Фінансові механізми 
підтримки малого підприємництва через 
мікрокредитування”.

Протягом 2004 року регіональні 
та місцеві фонди підтримки п ідприє
мництва надали ф інансову п ідтрим
ку 571 суб ’єкту господарювання на 
за гал ьну  сум у 15 121,6  тис. грн. 
СМФПП надав у 2004 році ф інансо
ву п ідтрим ку 1 суб ’єкту  п ід пр и єм 
ницької д іяльності на суму 12,0 тис. 
грн. у вигляді кредитної гарантії. За
галом по Укра їн і за результатами 
надання ф ін а н со в о ї п ід тр и м ка м и  
регіональними фондами:

•  Створено нових робочих місць— 958;
•  Збережено існую чих робочих 

місць — 11 065;
•  Збільшено обсяг виробництва в 

середньому на 40%.
За даними звітів регіональних та 

місцевих фондів, з 30 зареєстрованих 
активно працюють 25 фондів. Славу- 
ти ц ький  м іськи й  ф онд  пос ідає  11 
місце за результатами своєї роботи.

За 2004 рік діяльність СМФПП була 
спрямована на реалізацію міської Про
грами підтримки підприємництва 10,00 
тис. грн., а саме:

•  забезпечено бізнес-навчання та 
надана ресурсна підтримка у прове
денні тренінгів та семінарів — 305 чол.;

•  організовано проведення та взя
то участь у 45 семінарах, нарадах, “круг
лих столах”, конференціях;

•  підготовлено 9 публікацій в ЗМІ 
про діяльність структури;

•  надано консультацій —  324;
•  розроблено та прийнято участь у 

розробці 10 бізнес-планів;
•  організовано роботу бізнес-бібліо- 

теки, зареєстровано 37 користувачів;
•  в рамках реалізації Договору про 

співпрацю з Лабораторією малого бізне
су надано консультацій через “Гарячу 
лінію” для підприємців — 823.

В рамках реалізації проекту “Ство
рення бази стажувань” організовано 
взаємодію Фондів підтримки підприєм
ництва Славутицького та Чернігівсько
го регіонів, проведено навчання спец
іалістів Ресурсного центру Регіонально
го фонду по Чернігівській області та про
ведено тренінг-семінар для підприємців 
м. Прилуки.

С лавутицький фонд п ідтрим ки 
підприємництва є партнером Агентства 
з розвитку бізнесу та Центру розвитку 
громади по реалізац ії проектів,-щ о 
фінансуються Міністерством торгівлі та 
промисловості Великої Британії.

•  Створення департаменту регіо
нального розвитку Агентства з розвит
ку бізнесу"

•  Підвищення конкурентоспромож
ності Агентства з розвитку бізнесу в місті 
Славутичі”

•  Підвищення бізнес-можливостей 
славутицьких підприємців

•  П ідвищ ення потенціалу гр о 
мадськості в м. Славутича.

На матеріальній базі Фонду працює 
“Ресурсний центр для неприбуткових 
організацій”, Центр роботи з жінками, 
“Гаряча лінія” для підприємців, “Гаря
ча л ін ія ” для неприбуткових 
організацій.

В рамках програмної угоди між 
СМФПП та виконкомом по створенню 
ефективних механізмів реалізації рег
іональної Програми підтримки та роз
витку підприємництва надана ресур
сна підтримка по створенню робочого 
міста державного реєстратора —  по
садової особи, яка відповідно до За
кону здійснює державну реєстрацію 
ю ридичних осіб та ф ізичних 
осіб — підприємців

Спеціалісти Фонду пройшли на
вчання та стажування у Польщі по 
програмі FІSE “Практичні аспекти фун- 
кц ію вання ф онд ів п ідтрим ки
підприємництва”.

За результатами наради прийняті 
відповідні рішення по удосконаленню 
роботи Українського фонду підтримки 
п ідприєм ництва, регіональних та 
місцевих фондів, проведенню плано
вих заходів на 2005 рік, формуванню 
пропозицій до Національної програми 
сприяння розвитку малого підприєм
ництва на 2006 рік.
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підтримки підприємництва


