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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 2020 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, зі змінами.
Програма розроблена за підтримки Проєкту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) 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.
За даними Енергодарського управління ГУ ДПС у Запорізькій області
станом на 01.01.2021 кількість юридичних осіб склала 864 одиниці та 1875
фізичних осіб – підприємців, які є платниками податків.
Протягом 2020 року зареєстровано 302 фізичних осіб – підприємців, що
більше ніж у 2019 році на 23 особи та 82 одиниці - юридичних осіб, що у
порівнянні з 2019 роком більше на 12 одиниць.
Станом на 01.01.2021 надходження коштів до бюджету міста від сплати
суб'єктами господарювання податків склали 48 205 423,26 грн, що складає 6%
від усіх надходжень до загального фонду бюджету міста за звітний період, а
саме:
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів – 22 316 505,66 грн;
- єдиний податок – 24 483 529,29 грн;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результати річного декларування – 1 405 388,31 грн.
Стан підприємництва та надходжень від сплати податків

-

Найменування
Кількість юридичних осіб, од. *
Кількість фізичних осіб – підприємців, од.*
Надходження до бюджету міста від сплати
податків, % **
- акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів, тис.грн.
- єдиний податок, тис.грн.
- податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за результати
річного декларування, тис.грн.
*- данні ГУ ДПС у Запорізькій області
**- данні фінансового управління ЕМР

2018 рік
584
1560
6,4

2019 рік
777
1752
6

2020 рік
864
1875
6

19 053,4

20 395,6

22 316,0

17 525,2
1 113,0

20 140,0
1 020,0

24 483,0
1 405,4
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На території міста Енергодара з 2018 року діють суттєво низькі ставки
єдиного податку, так:
- для першої групи – 2 відсотки (фіксовані ставки) до розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01
січня податкового (звітного) року;
- для другої групи – 2 відсотки (фіксовані ставки) до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.
Також, з метою підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в умовах
поширення коронавірусу COVID-19, враховуючи вимоги Закону України від
30.03.2020 № 540-ІX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» на період з 01
липня 2020 року по 31 грудня 2020 року для першої/другої груп платників
єдиного податку встановлено 0 відсотків розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб/ мінімальної заробітної плати, відповідно, встановлених
законом на 01 січня податкового (звітного) року.
Станом на 01.01.2021 в місті діє 28 регуляторних актів, які регулюють
господарські відносини між владою та бізнесом.
На виконання ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» всі проєкти регуляторних актів
розроблялися відповідно до затверджених планів діяльності Енергодарської
міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови. Взагалі до
планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, із
врахуванням перенесення строків підготовки, було включено розробку 6
проєктів рішень міської ради: з них 2 прийняті, 3 не розроблялись,
1 проєкт розроблений у 2020 році, 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
2020 році здійснено 19 відстежень результативності регуляторних актів, з них
3-базових, 4-повторних та 12-періодичних.
Згідно із ст.9 Закону 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.
Для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності на
офіційному сайті Енергодарської міської ради в підрозділі «Регуляторна
політика» розділу «Підприємцям» постійно здійснюється актуалізація
матеріалів з питань регулювання господарської діяльності, зокрема, розміщені:
План заходів щодо реалізації державної регуляторної політики в м.Енергодарі,
Плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, План-графік
проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів, реєстр
власних регуляторних актів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017
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№1100 «Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» на Єдиному державному порталі
даних (data.gov.ua) розміщувалась інформація щодо здійснення регуляторної
діяльності в місті:
- перелік діючих регуляторних актів Енергодарської міської ради та її
виконавчого комітету;
- плани діяльності Енергодарської міської ради, виконавчого комітету
Енергодарської міської ради, міського голови з підготовки проєктів
регуляторних актів.
На офіційному сайті Енергодарської міської ради у розділі «Актуально»
розміщується та постійно оновлюється інформація щодо об’єктів комунальної
власності (електронний реєстр). Протягом 2020 року управлінням комунальної
власності було передано в оренду суб'єктам підприємництва комунальних
приміщень загальною площею 772,7 м.кв.
У зв’язку із завершенням робіт із реконструкції приміщення, з 22 червня
2020 року Центр надання адміністративних послуг «Єдиний офіс»
Енергодарської міської ради розмістився у сучасному приміщенні за адресою:
пр. Будівельників, буд.22 отримавши інші умови та можливості для
обслуговування відвідувачів.
Станом на 01.01.2021 через Центр надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс» Енергодарської міської ради (далі – Центр) надається 156
адміністративних послуг, з них 27 адміністративних послуг в сфері
підприємництва. Перелік адміністративних послуг, інформаційні картки, бланки
та зразки заяв розміщені на офіційному сайті Енергодарської міської ради у
розділі «Адміністративні послуги».
Протягом 2020 року адміністраторами відділу:
- опрацьовано 11 377 звернення, з них дозвільного характеру – 328;
- надано 10 875 адміністративних послуг;
- видано 211 документ дозвільного характеру;
- проведено 10 388 консультацій, з них 328 - щодо послуг дозвільного
характеру.
Розпочата робота над запровадженням електронних послуг. Так, крім
загальнодержавних електронних адміністративних послуг (через електронні
сервіси Міністерства юстиції України, онлайн-послуги Держгеокадастру та
порталу «Дія»), ведеться робота щодо переведення в електронний формат
місцевих адміністративних послуг та з липня 2020 року впроваджено надання 7
електронних послуг, 5 з них в сфері підприємництва.
В жовтні 2020 року відбулося відкриття «Молодіжного бізнес консалтинг
центру» на базі Енергодарського інституту державного та муніципального
управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету».
Молодіжний бізнес консалтинг центр (далі – Центр) – це інформаційний,
освітній та підприємницький простір, що надає можливість молоді для
самовираження та саморозвитку. Основна мета проєкту – розвиток екосистеми
підприємництва, стимулювання розвитку молодіжного підприємництва та
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стартап культуру серед студентів і молоді міста.
Проєкт виконується в рамках Стратегії розвитку міста Енергодар,
Програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в
м.Енергодарі на 2018-2022 роки за фінансової підтримки проєкту ПРОМІС та
ДТЕК Запорізька ТЕС. Діяльність Центру забезпечує команда молодіжної
громадської організації «Відродження».
Для реалізації та продовження проєкту було проведено ряд заходів,
завдяки яким досяглися очікувані результати:
- створено та облаштовано робочий креативний простір (придбане
обладнання, проведено ремонтні роботи, проведено рекламна кампанія);
- підготовлено та впроваджено освітню програму з підприємництва
«Starter» для молоді – трьох місячний курс (тренінги, майстер класи,
проведення безкоштовних онлайн консультацій менторами);
- організовано кібер клуб, розроблені майстер класи з підготовки до кібер
змагань та курсу робототехніки arduino;
- проведено майстер клас з курсу робототехніки та програмування.
Під час діяльності Центру організовуються та проводяться заходи з
залученням молоді, студентів, школярів, проводяться навчальні модулі та
тренінги, впроваджуються майстер класи з Робототехніки, але враховуючи
карантинні обмеження, пов`язані з метою стримання розповсюдження
коронавірусної інфекції COVID-19, частину запланованих заходів не було
проведено а деякі заходи проводилися в режимі онлайн.
За період реалізації проєкту:
- складено 20 бізнес-планів;
- визнані переможцями 10 стартапів (відібрані проєкти готуються до
конкурсу на «BusinessBoosterZaporizhzhia»);
- пройшли онлайн і офлайн тренінги та тренування по кібер спорту
(готується команда гравців до кібер спортивних змагань);
- відкрита школа робототехніки та програмування «RoboCode» (в школі
навчаються 187 осіб);
- проведено 12 майстер класів з робототехніки та програмування;
- проведено 32 навчально-освітніх тренінги
за темами: пошук
підприємницьких ідей; Бізнес – моделювання; Маркетингові стратегії; Техніка
ефективних продаж; IT тренди та технології; Особистий розвиток; «Зелений
бізнес» та «Екологічна сбалансованність».
На реалізацію проєкту витрачено 939 125,00 грн, кошти проєкту ПРОМІС
– 595 077,00 грн, спонсорські кошти – 260 000,00 грн, кошти МГО
«Відродження» - 84 125,00 грн.
З метою створення можливостей для розвитку малого та середнього
бізнесу в т.ч. і розвитку соціального підприємництва, за фінансовою
підтримкою проєкту ПРОМІС у жовтні 2020 року почалася реалізація проєкту
«Майстерні кадрів».
Даним проєктом передбачено облаштування професійним обладнанням
приміщення, де кожен бажаючий може отримати певні професійні знання та
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навички для започаткування ними нових послуг або власної справи, навчитися
працювати на обладнанні, з використанням сучасних технологій та створювати
власну продукцію.
В рамках проєкту «Майстерня кадрів», діяльність якого забезпечує
громадська організація «Агенція місцевого розвитку м. Енергодар» завершено
ремонтні роботи в приміщені, придбано обладнання та відвідувачі і учасники
проєкту отримують навички роботи на 3D принтері, деревооброблюючому та
швейно-вишивальному обладнані. Протягом дії проєкту в навчальних та
практичних тренінгах прийняли участь 45 осіб.
На реалізацію даного проєкту, протягом його дії витрачено 681 390,00 грн,
кошти проєкту ПРОМІС – 612 390,00 грн, ДТЕК Запорізька ТЕС – 69 000,00
грн.
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 та надсилається підприємствам і організаціям
міста.
Ведеться робота щодо оновлення бази даних залучених інвестицій.
На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо
потенційних грантодавців, створено інвестиційний портал м.Енергодара.
Оновлено рейтинг інвестиційної привабливості на рівні ua INV4,
розроблено та оприлюднено на офіційному сайті міської ради інвестиційний
паспорт.
У 2020 році молодіжна громадська організація «Відродження» стали
переможцями Програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив та
отримали фінансування на реалізацію проєкту «Ти не один». Головна мета
проєкту – допомога мешканцям міста з групи ризику (самотні люди, люди з
обмеженими можливостями, сім’ї, які опинилися у складних життєвих
обставинах). Підтримку отримали близько 300 сімей.
Завдяки участі у Програмі «U-LEAD з Європою» Центр надання
адміністративних послуг «Єдиний офіс» Енергодарської міської ради отримав
нове сучасне приміщення.
З метою запровадження постійної взаємодії органів місцевого
самоврядування з суб'єктами підприємницької діяльності, міськими
громадськими об'єднаннями підприємців, громадськими організаціями, а також
з підприємствами, установами та організаціями міста продовжує свою роботу
міська Координаційна рада з питань розвитку підприємництва.
Протягом 2020 року відбулось 2 засідання міської Координаційної ради з
питань розвитку підприємництва, розглянуто 11 питань, з них: 9 - планових, 2 –
додаткових. У зв’язку із пандемією COVID – 19 та прийнятих карантинних
заходів
проводилися
електронні
консультації з
членами
міської
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва щодо обговорення 3
проєктів регуляторних актів.
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Як система зворотного зв'язку між органами місцевого самоврядування та
представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля
для підприємництва продовжує свою роботу Громадська приймальна з питань
підтримки розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради,
протягом 2020 року відбулось 3 засідання.
Постійне інформування про можливості та перспективи для суб’єктів
малого і середнього підприємництва проводиться шляхом розміщення
інформації на офіційному сайті Енергодарської міської ради у розділі
«Підприємцям» та інформування керівників громадських організацій міста, що
об’єднують підприємців.
За період січень-грудень 2020 року Енергодарським управлінням
ГУ ДПС у Запорізькій області проведено 15 семінарів – практикумів для
суб’єктів підприємницької діяльності з питань застосування положень
Податкового кодексу України та законодавства щодо сплати ЄСВ а також 5
заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи серед платників податків з
питань вдосконалення системи оподаткування.
Продовжує свою роботу сервісний центр обслуговування платників
податків, за звітний період зареєстровано 4 994 звернення.
Протягом
звітного
періоду
за
рахунок
коштів
Фонду
загальнообов’язкового державного страхування України (далі – Фонд) на
випадок безробіття проведено 3 інформаційних семінари на тему «Генеруй
бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», прийняли участь 16 осіб. Одноразову
виплату допомоги для започаткування власної справи отримав 1 громадянин,
який перебував на обліку в Енергодарській міській філії Запорізького обласного
центру зайнятості. Протягом 2020 року для організації заходів щодо відкриття
власної справи з Фонду загальнообов’язкового державного страхування
України на випадок безробіття витрачено 28,4 тис.грн.
25.02.2020 відбулося засідання фокус-групи щодо реалізації заходів
міської Програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в
м.Енергодарі на 2018-2022 роки, на якому були присутні представники бізнесу
міста, потенційні підприємці та представники влади. За результатами засідання
та проведеного дослідження місцевого бізнес клімату консультантами проєкту
ПРОМІС складені звіти: «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату в місті
Енергодарі» та «Моніторинг реалізації Програми підтримки та розвитку малого
і середнього підприємництва в м.Енергодарі на 2018-2022 роки».
В рамках реалізації проєкту ПРОМІС протягом 2020 року проводилися
онлайн зустрічі, в яких приймали участь представники влади, консультанти
проєкту ПРОМІС, канадські експерти, представники бізнесу міста та
представники громадських організацій, що об’єднують підприємців:
- 02 жовтня – «Роль муніципалітетів у побудові екосистеми для розвитку
соціального підприємництва»;
- 09 жовтня – «Муніципальні Центри підтримки бізнесу»;
- 16-20 жовтня – «Розвиток бізнес асоціацій. Досвід та успішні практики
Канади»;
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- 25 листопада – онлайн презентація результатів дослідження «Експрес
Бізнес Аналізу» та моніторингу програм розвитку у містах-партнерах проєкту
ПРОМІС»;
- 22-23 грудня – ІV Міжнародна конференція з інклюзивного бізнесу
«Підсумки та Перспективи».

Начальник управління
економіки міської ради

Олена ОВЧАТОВА

