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рік взяти до відома (додається).

Міський голова

Проєкт готує: Овчатова О.В.,
начальник управління економіки

Павло МУЗИКА

2
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання міської Програми підтримки та розвитку малого і середнього
підприємництва в м.Енергодарі на 2018-2022 роки за 2019 рік
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
01.01.2020 кількість юридичних осіб склала 777 одиниць та 1752 фізичні особи – підприємці,
які є платниками податків.
Протягом 2019 року зареєстровано 279 фізичних осіб – підприємців, що більше ніж у
2018 році на 84 особи та 60 юридичних осіб, що у порівнянні з 2018 роком більше на 25
одиниць.
Станом на 01.01.2020 надходження коштів до бюджету міста від сплати суб'єктами
господарювання податків склали 41 555 343,5 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 – 20 395 752,26 грн;
- єдиний податок – 20 139 856,20 грн;
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результати
річного декларування – 1 019 735,04 грн.
Станом на 01.02.2020 у місті діє 30 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» (далі – Закон) всі проєкти регуляторних актів розроблялися
відповідно до затверджених планів діяльності Енергодарської міської ради, виконавчого
комітету міської ради, міського голови. До планів діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2019 рік було включено розробку 13 проєктів рішень, з яких 10
проєктів рішень міської ради, 3 проєкти рішень виконавчого комітету. Так, протягом 2019
року прийнято 5 рішень, 3 проєкти включені в план діяльності міської ради з підготовки
проєктів регуляторних актів на 2020 рік, 1 проєкт рішення після проходження регуляторної
процедури буде винесений на розгляд міської ради у 2020 році.
Відповідно до Плану-графіка з відстеження результативності регуляторних актів
Енергодарської міської ради та її виконавчого комітету у 2019 році було здійснено 8
відстежень, з них 4-базових, 1-повторне та 3-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.
23-24 квітня 2019 року, з метою підвищення спроможності представників органів
місцевого самоврядування проведено дводенний тренінг щодо інструментів при прийнятті
рішень (використання М-Тесту, обчислення витрат малого бізнесу та органу влади на
виконання державних регулювань), участь прийняло 20 осіб – представників відповідних
виконавчих органів Енергодарської міської ради, які є розробниками регуляторних актів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 №1100 «Про
внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних» протягом 2019 року на Єдиному державному порталі відкритих даних
(data.gov.ua) розміщувалася актуальна інформація щодо здійснення регуляторної діяльності в
місті.
На офіційному сайті Енергодарської міської ради у розділі «Актуально» розміщується
та постійно оновлюється інформація щодо об’єктів комунальної власності (електронний
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реєстр). Протягом 2019 року управлінням комунальної власності було передано в оренду
суб'єктам підприємництва комунальних приміщень загальною площею 917,5 м.кв.
Станом на 01.01.2020 через Центр надання адміністративних послуг «Єдиний офіс»
Енергодарської міської ради (далі – Центр) надається 112 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 2019 року адміністраторами Центру:
- опрацьовано 11 244 звернення, з них дозвільного характеру – 300;
- надано 10 927 адміністративних послуг;
- видано 281 документ дозвільного характеру;
- проведено 10 225 консультацій, з них 285 – щодо послуг дозвільного характеру.
На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 19.04.2017
№176 «Про діяльність центрів надання адміністративних послуг у Запорізькій області»
щоквартально проводиться моніторинг діяльності Центру, у тому числі шляхом анкетування
суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Протягом звітного періоду проведено 3
анкетування суб’єктів підприємництва щодо якості видачі дозвільних документів.
В рамках Проєкту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), з метою надання
фінансової допомоги в грудні 2019 року було підтримано 2 проєктні заявки, реалізація яких
відбудеться у 2020 році: «Створення академічного бізнес-інкубатора в м.Енергодарі»
(Молодіжний бізнес-консалтинг центр), що розроблений молодіжною громадською
організацією «Відродження» та «Створення «Майстерні кадрів» задля розвитку
підприємництва та диверсифікації економіки м.Енергодара, виконавцем проєкту виступить
ГО «Агенція місцевого розвитку м.Енергодар».
З метою покращення навичок та вмінь представників малого і середнього
підприємництва організовано та проведено:
11 червня – семінар-тренінг щодо здійснення підприємницької діяльності на тему
«Публічні закупівлі», прийняло участь 20 осіб;
20 червня – семінар-тренінг з питань взаємовідносин суб’єктів підприємницької
діяльності з контролюючими органами та питань змін в законодавстві, прийняло участь 50
осіб.
В рамках діяльності академічного бізнес-інкубатору на базі Енергодарського
інституту державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичний приватний
університет» протягом 2019 року організовно та проведено низку заходів з залученням
молоді, студентів та школярів:
- конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін», представлено 15 проєктів, з яких 3
проєкти переможці конкурсу, реалізація відбудеться після отримання коштів на їх
впровадження;
- 5 лекцій за темами: «Основи підприємництва», «Просування товару на ринку», «1С
підприємництво», «Податковий кодекс – нові правила гри», «Від науки до ринку»;
- 3 тренінги за темами: «Пошук підприємницьких ідей»; «Бізнес – моделювання»;
«Техніка ефективних продаж»;
- бізнес ігри зі студентами;
- інформаційно-просвітницький захід «Дівчата рулять. Girls rule» за участю учениць 911 класів та студентів;
- тренінг для студентської молоді та представників молодіжних громадських організацій
в рамках реалізації проєкту «Самоврядування для людей»;
- квест «Маршрут безпеки»;
- впроваджено курс по підприємництву та управлінню проєктами.
Представниками ГО «Агенція місцевого розвитку м.Енергодар» надавалися
консультації суб’єктам малого і середнього бізнесу з питань організації роботи підприємств,
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громадських організацій та з питань ведення бухгалтерського та податкового
обліку. Протягом 2019 року надано 180 консультацій.
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.
Ведеться робота щодо оновлення бази даних залучених інвестицій.
На офіційному сайті міської ради розміщена інформація щодо потенційних
грантодавців. Створено інвестиційний портал м.Енергодара, який активно наповнюється
інформацією, корисною потенційним інвесторам.
У жовтні 2019 року завершено реалізацію проєкту «Створення позитивного іміджу
м.Енергодара, як інвестиційно привабливого міста».
Оновлено рейтинг інвестиційної привабливості на рівні ua INV4. Розроблено та
надруковано інвестиційний паспорт.
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 проєкти регуляторних актів, питання, що стосуються бізнесу та надається
актуальна інформація про можливості та перспективи для суб’єктів малого і середнього
підприємництва. Так, протягом 2019 року відбулося 12 засідань, розглянуто 48 питань, з яких
7 додаткових питань та 5 проєктів регуляторних актів.
Продовжує свою роботу Громадська приймальня з питань підтримки розвитку
підприємництва, протягом звітного періоду відбулось 12 засідань.
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 2019 року Енергодарським управлінням ГУ ДПС у
Запорізькій області проведено 47 семінарів – практикумів для суб’єктів підприємницької
діяльності з питань застосування положень Податкового кодексу України та законодавства
щодо сплати ЄСВ а також 28 заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
платників податків з питань вдосконалення системи оподаткування.
Продовжує свою роботу сервісний центр обслуговування платників податків.
Протягом звітного періоду за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного страхування України (далі – Фонд) на випадок безробіття проведено 3 тренінга
на тему «Розвиток бізнесу», надання теоретичних та практичних знань для започаткування та
розвитку власного бізнесу в яких взяло участь 35 безробітних громадян, 11 інформаційних
семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес», прийняли участь 72 особи та
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безробітних громадянина пройшли професійне навчання за напрямком «Основи
підприємницької діяльності». Одноразову виплату допомоги для започаткування власної
справи отримало 3 громадянина, які перебували на обліку в Енергодарській міській філії
Запорізького обласного центру зайнятості. Протягом 2019 року для організації заходів щодо
відкриття власної справи з Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на
випадок безробіття витрачено 122,3 тис.грн.
Для організації семінарів-тренінгів для суб’єктів підприємництва з місцевого бюджету
було виділено та фактично витрачено 29,1 тис.грн.
Начальниця управління
економіки міської ради

Олена ОВЧАТОВА

