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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання міської Програми підтримки та розвитку
малого і середнього підприємництва
в м. Енергодарі на 2018-2022 роки за 2018 рік
Міська Програма підтримки та розвитку малого і середнього
підприємництва в м. Енергодарі на 2018-2022 роки (далі – Програма)
затверджена рішенням міської ради від 27.04.2018 №4.
Програма розроблена за підтримки Проекту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) на основі наявних
місцевих умов та ресурсів для розвитку підприємництва згідно з пріоритетами,
визначеними у Стратегічному плані розвитку міста Енергодара до 2027 року та
Концепцією розвитку МСП в Запорізькій області, з урахуванням принципів
розвитку малого бізнесу, викладених в Акті з питань малого бізнесу для
Європи.
В рамках Програми заплановано реалізацію низки проектів, направлених
на розвиток малого і середнього підприємництва та покращення бізнессередовища в м.Енергодарі, підвищення конкурентоспроможності, розвитку
підприємливості мешканців міста.
На реалізацію заходів Програми у 2018 році передбачалися кошти
обласного, місцевого бюджетів та інших джерел фінансування у розмірі
2 408, 7 тис. грн. Протягом 2018 року кошти місцевого та обласного бюджетів
не виділялися, тому заходи Програми виконувалися не у повному обсязі. Але
для реалізації низки заходів були залучені кошти інших джерел (ФЗДССВБ,
Фонд сприяння МСП (ПРОМІС), ТОВ ДТЕК ГО «Відродження», ГО «АМР»,
ЕІДМУ «КПУ») у сумі 280,9 тис.грн.
Стан малого і середнього підприємництва у 2018 році
За даними Енергодарського управління ГУ ДФС у Запорізькій області
станом на 01.01.2019 кількість юридичних осіб склала 584 одиниці, що на 24
одиниці більш ніж у 2017 році та 1560 фізичних осіб – підприємців, що на 45
осіб менше ніж у 2017 році.
З початку 2018 року зареєстровано 195 фізичних осіб – підприємців,
менше ніж протягом 2017 року на 47 осіб та 35 юридичних осіб, що у
порівнянні з 2017 роком менше на 7 одиниць.
Станом на 01.01.2019 надходження коштів до бюджету міста від сплати
суб'єктами господарювання податків склали 37 691 391,36 грн., що складає 6,4%
від усіх надходжень до загального фонду бюджету міста за звітний період, а
саме:
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 19 053 499,90 грн.;
- єдиний податок – 17 525 210,10 грн.;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результати річного декларування – 1 112 681,36 грн.
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Станом на 01.02.2019 у місті діє 33 регуляторних акта, які регулюють
господарські відносини між владою та бізнесом.
На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» всі проекти регуляторних актів
розроблялися відповідно до затверджених планів діяльності Енергодарської
міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови. Протягом
2018 року була запланована розробка 8 проектів рішень, з яких 7 проектів
рішень міської ради, 1 проект рішення виконавчого комітету. З них 3 прийняті,
розробка 4 проектів включена у план діяльності міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік, 1 проект рішення після проходження
регуляторної процедури буде винесений на розгляд міської ради.
Відповідно до Плану-графіка з відстеження результативності
регуляторних актів Енергодарської міської ради та її виконавчого комітету у
2018 році здійснено 12 відстежень, з них 1 – базове, 3 – повторних та 8 –
періодичних.
Згідно із ст.9 Закону України всі документи, підготовлені у процесі
здійснення регуляторної діяльності, оприлюднювалися у місцевих засобах
масової інформації, а саме: в газеті «Рост» та/або на офіційному сайті
Енергодарської міської ради.
Програма включає заходи щодо покращення бізнес-середовища та
удосконалення інфраструктури розвитку МСП, поглиблення галузевої
спеціалізації у сфері МСП, розвитку комунікаційної стратегії «Влада-Бізнес».
1. Покращення бізнес-середовища та удосконалення
інфраструктури розвитку МСП
З метою отримання суб’єктами МСП корисної інформації створений
електронний реєстр об’єктів комунальної власності, який розміщений на
офіційному сайті Енергодарської міської ради en.gov.ua у розділі «Актуально».
Протягом 2018 року управлінням комунальної власності було передано в оренду
суб'єктам підприємництва комунальних приміщень загальною площею
475 м.кв.
Продовжує діяльність Центр надання адміністративних послуг «Єдиний
офіс» Енергодарської міської ради (далі – Центр). Станом на 01.01.2019 через
Центр надається 93 адміністративні послуги, з них 20 адміністративних послуг
у сфері підприємництва. Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки
по кожній послузі, бланки та зразки заяв розміщені на офіційному сайті
Енергодарської міської ради en.gov.ua у розділі «Адміністративні послуги».
Протягом 2018 року адміністраторами Центру:
- опрацьовано 9667 звернень, з них дозвільного характеру – 309;
- надано 9402 адміністративні послуги;
- видано 218 документів дозвільного характеру;
- проведено 7500 консультацій, з них 213 щодо послуг дозвільного
характеру.
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На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації
від 19.04.2017 №176 щоквартально проводиться моніторинг діяльності Центру,
у тому числі шляхом анкетування суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
Протягом травня-серпня 2018 року виконавчими органами міської ради
(розробниками регуляторних актів) проводилася робота щодо перегляду діючих
регуляторних актів. За результатами визначено, що деякі нормативні акти
потребують внесення змін та/або скасування. Тому під час планування
діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік цей факт
було враховано. З метою зменшення адміністративних витрат бізнесу та
місцевої влади на виконання регулювань розробникам регуляторних актів
рекомендовано при проведенні відстежень результативності діючих
регуляторних актів використовувати М-Тест, також під час розробки проектів
регуляторних актів визначається базовий рівень адміністративного
навантаження на бізнес у вартісному виразі та базовий рівень витрат місцевої
влади на виконання регулювання шляхом проведення М-Тесту.
В рамках Проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), з метою
надання фінансової допомоги для реалізації проектів було підтримано проектну
заявку «Підвищення рівня компетенції діючих та потенційних підприємців
задля диверсифікації бізнесу в м.Енергодарі». У травні 2018 року, з метою
реалізації зазначеного проекту, укладено угоду між проектом «Партнерство для
розвитку міст» та ГО «Агенція місцевого розвитку м.Енергодару».
З метою використання нових можливостей під час ведення бізнесу, в
рамках реалізації проекту «Підвищення рівня компетенцій діючих та
потенційних підприємців задля диверсифікації бізнесу в м.Енергодарі»
20.12.2018 відбувся форум «Розвиток соціального підприємництва – запорука
економічної стабільності», в якому взяли участь 50 осіб – представники бізнесу,
громадськості, ЗМІ та представники влади. Форум організовано спільно із ГО
«Агенція місцевого розвитку м.Енергодар», та за фінансової підтримки ТОВ
ДТЕК.
Станом на 01.01.2019 проект «Створення академічного бізнес-інкубатора в
м.Енергодарі» на базі Енергодарського інституту державного та
муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного
університету» не реалізований за відсутністю фінансування.
Але, протягом 2018 року, в рамках запланованої діяльності академічного
бізнес-інкубатору на базі Енергодарського інституту державного та
муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного
університету» проведено низку заходів:
- 20 навчальних семінарів;
- 8 тренінгів;
- 10 майстер – класів;
- 10 конкурсів проектів «First Capital» в ЕІДМУ «КПУ»;
- підготовлено 3 проекта на Конкурс «Business Booster Zaporizhzhia;
- підготовлено 3 проекта на конкурс бізнес-планів учасників та
випускників Бізнес-інкубаторів ВНЗ Запорізької області;
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- підготовлено 5 проектів на Конкурс
стартапів
в
рамках
Всеукраїнського фестивалю інновацій» при Міністерстві освіти і науки
України.
З метою отримання консультацій щодо системи оподаткування суб’єкти
господарювання звертаються до сервісного центру обслуговування платників
податків.
2. Поглиблення галузевої спеціалізації в сфері МСП
З метою популяризації енергоефективності та енергозбереження, в
рамках проекту «Підвищення рівня компетенцій діючих та потенційних
підприємців задля диверсифікації бізнесу в м.Енергодарі», за фінансовою
підтримки Проекту «Партнерство для розвитку міст» ГО «Агенція місцевого
розвитку м.Енергодара» спільно з ТОВ «ДТЕК ЕСКО» організовано та
проведено серію лекцій та практичних занять з енергоменеджменту та
енергоаудиту:
- 26.06.2018 – тренінг за темами «Загальні поняття про
енергоефективність та енергоменеджмент», «Теоретичні аспекти проведення
енергоаудитів», «Практичні аспекти проведення енергоаудитів (на прикладі
реального об’єкта)»;
- 27.06.2018 - практичне заняття, під час якого учасники заходу обстежили
реальний житловий будинок – дев'ятиповерхівку в м.Енергодарі на пр.
Будівельників;
- 17.07.2018 - пройшов публічний захист робіт.
Участь у зазначених заходах взяли15 осіб. За результатами заходів,
учасники зможуть використати отриманні знання та навички для організації
власних ініціатив у зазначеному напрямку.
Постійно ведеться моніторинг грантових програм та програм міжнародної
допомоги, у тому числі і в сфері енергоефективності та енергозбереження. У
разі наявності вищезазначених програм інформація розміщується на офіційному
сайті Енергодарської міської ради en.gov.ua.
3. Комунікаційна стратегія «Влада – Бізнес». Популяризація МСП
З метою запровадження постійної взаємодії органів місцевого
самоврядування із суб’єктами підприємницької діяльності, міськими
громадськими об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також
підприємствами, установами та організаціями міста працює міська
Координаційна рада з питань розвитку підприємництва, на засіданнях якої
розглядаються проекти регуляторних актів, питання, що стосуються бізнесу та
надається актуальна інформація про можливості та перспективи для суб’єктів
МСП. Так, протягом 2018 року відбулося 12 засідань, на яких розглянуто 59
питань.
Продовжує свою роботу Громадська приймальня з питань підтримки
розвитку підприємництва, протягом звітного періоду відбулось 12 засідань.
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Постійне інформування про можливості та перспективи для
суб’єктів МСП проводиться шляхом розміщення інформації на офіційному
сайті Енергодарської міської ради en.gov.ua у розділі «Підприємцям» та
інформування керівників громадських організацій міста, що об’єднають
підприємців.
На виконання заходів Програми, для популяризації підприємництва,
підняття його престижності спільно із ГО «Агенція місцевого розвитку
м.Енергодара», в рамках проекту «Підвищення рівня компетенцій діючих та
потенційних підприємців задля диверсифікації бізнесу в м.Енергодарі»,
організовано та проведено «Тиждень підприємництва». Захід проведено за
фінансової підтримки Проекту «Партнерство для розвитку міст», в якому взяло
участь 85 осіб.
Під час «Тижня підприємця» відбулися:
- 3 семінари за темами: «Можливості для бізнесу, участь у грантових
програмах», «Самозайнятість – шлях до сталого розвитку власної справи та
отримання доходу», «Маркетинг та реклама: важливі інструменти для розвитку
та просування послуг/товарів».
- 2 тренінги за темами: «Відкриття ФОП та організація власної справи»,
«Податкова звітність та бухгалтерський облік».
З метою презентації інвестиційного потенціалу міста, 11-13 жовтня 2018
року, ВП «Атоменергомаш», ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПП «Енхол» взяли
участь у третьому міжнародному інвестиційному форумы «InCo Forum
Integration & Cooperation» який відбувався у м.Запоріжжі.
Протягом 2018 року Енергодарським управлінням ГУ ДФС у Запорізькій
області проведено 28 семінарів – практикумів для суб’єктів підприємницької
діяльності з питань застосування положень Податкового Кодексу України та
законодавства щодо сплати ЄСВ, в якому взяло участь 229 осіб, та 15 заходів з
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань
вдосконалення системи оподаткування.
Протягом звітного періоду 1 безробітний громадянин пройшов
професійне навчання за напрямком «Основи підприємницької діяльності».
Проведено 9 інформаційних семінарів на тему «Як розпочати власний бізнес».
31.08.2018 з нагоди Дня підприємця, на місцевому рівні за активну
життєву позицію, вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста,
благодійну діяльність 9 суб`єктів господарювання відзначені Почесною
Грамотою Енергодарської міської ради та Листом подяки міського голови.

Начальник управління економіки

Олена ОВЧАТОВА

