Аналітична довідка про хід виконання Програми розвитку малого і
середнього підприємництва на 2017-2020 роки
станом на 01.07.2020 року
Повідомляємо, що з метою забезпечення активізації малого та
середнього бізнесу в районі реалізовуються заходи Програми розвитку
малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.
Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва в районі станом
на 01 липня 2020 року (за даними Бахмацької державної податкової
інспекції Прилуцького
управління ГУ ДПС у Чернігівській області)
становила 1819, діяло 1119 фізичних осіб – підприємців та 696 – юридичних
осіб.
Крім того, зареєстровано 76 фермерських господарств. Площа
земельних ділянок, що використовується фермерськими господарствами
становить 12,4 тис. га.
У галузевому розрізі малий бізнес охоплює практично всі сфери
економіки району, більшість – у сфері торгівлі.
Суб’єкти малого і середнього бізнесу району є активними учасниками
закупівель, які розпорядники бюджетних коштів оголошують у системі
ProZorro.
У районі постійно проводиться робота по залученню безробітних до
зайняття підприємницькою діяльністю. З метою створення умов для
ефективної роботи нових підприємств, у І півріччі поточного року
Бахмацькою районною філією Чернігівського обласного центру зайнятості
було надано одноразову допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності 1 особі на суму 59,5 тис. гривень.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2016 року
№ 398 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються
через Центр надання адміністративних послуг Бахмацької районної
державної адміністрації» затверджено їх перелік, який включає 48 послуг.
Станом на 01.07.2020р. у Центрі було зареєстровано 3422 звернення для
отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.
З початку року було проведено 3 семінари з безробітними з питань
започаткування власної справи, в яких взяло участь 38 осіб.
З метою надання практичної допомоги суб’єктам господарювання
району діє Рада підприємців з питань торгівлі при Бахмацькій районній
державній адміністрації. Також, для підвищення інформаційної обізнаності,
надання методичної і юридичної допомоги, вивчення та захисту
економічних, комерційних і моральних інтересів фермерських господарств в
районі функціонує Асоціація сільськогосподарських товаровиробників
Бахмаччини, до складу якої входять і представники фермерських
господарств. Також в районі діє Бахмацьке відділення громадської
організації «Асоціація платників податків України».

