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Про затвердженНJI "Програми розвитку 
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Заслухавши звіт наЧaJIЬНИІСа ynpавліННJI економіки ВОЗНJll(а С.М.про хід і 
результати виконaННJI "Програми розвитку малого підприємництва в 

. М. Бровари ва 2003-2004 роки", затверджевної рішеВНJIМ Броварської 
міської ради від 19.06.03 Н!! 247-13-24 за період 2004 року, та розгмнувши 
проект Програми розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2005- 2006 
роки, , відповідно до статті 9 Закону Украіни "Про державну підтримку малого 

" підприєМJ~вицтва", керуючись пунктом 1 статті 27 та пунктом 22 статті 26 
~aкoнy Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", враховуючи 

. рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвИтку, бюджету, фінансів та цін , міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт про хід і результати виконaННJI Програми розвитку малого 
. підприємнИцтва в м.Бровари на 2003-2004 роки взяти до відома (додається). 
,---. 

2~ Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 
,~, 20~5 - 2006 роки згідно з додатком ·1 . 

. 3. :рІшення міської ради від 19.06.03 Н!! 247-13-24 "Про затвердженНJI Програми 
, 'розвИтку малого підприємництва в м.Бровари на 2003 - 2004 роки" зняти з 
" к~втроmo, як таке що виконано. 

, ' 
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Звіт 

про ~ і результати виконанни Програми розвитку малого 
ПІДприємництва в М. Бровари на 2003-2004 РОКІ. 

за 2004 рік 
Аналізуючи резуль~ти реалізації Програми розвитку малого 

підприємництва .. с~остир1Г~СЯ кількісні та якісні зрушення у розвитку 
підпрИЄМНИЦЬК01 Д1JlЛЬНОСТl. 

РіЧНИЙ приріст кшькості діючих фізичних осіб - суб"єктів 
підприємницької діяльності по місту за останні два роки склав 23% , 
на 01.01.03 р. -3039 
ва 01.01.05 р. - 3764 
малих підприємств на 01.01.02 р.- 576 

на 01.01.03р. - 650 
на 01.01.04р. - 725 тобто на 25 %, 

а порівнmо з 1998 роком згідно статистичних даних та даних податкової 
інспеJЩії цей показник складає більш ніж 100%. 
Зареєстрованих фізичних осіб за останні два роки збільшилось майже на 46% 
на 01.01.03 зареєС'ІрОвано 4193 фізичні особи 
на 01.01.05 - 6117 
малих підприємств на 20 % на 01.01.03 р. зареєстровано 1364 

на 01.01.04р. -1506; 
на 01.01.05р. - 1644. 

Юлькість зайнятих на малих пjдпpиєМствах за останні два роки поступово 
збільmyєrьСJl 2002 рік - 5258 чоловік 

2003 рік - 5876 чоловік, 
що складає 7 відсотків від з8ЙНJ1ТИX в малому бізнесі по області. 

Галузева структура малого пjдпpиємницrва така: 
-звймaюrьСJl торгівлею, громадським харчувaнmIМ 
та посередницькими послугами - 55,2% 

- ВИІ'ОТОвлеННJIМ продукціі - 18%, 
- будівництвом - 10%, 
.. транспортними послугами - 13 %, 
.. НаДаНШІМ медичних послуг . ~ 3,8 %. . 
Високими темпами зростaюrь обсJII'И виробництва на mдпpиємствах малоro 

бізнесу: 2002 рік. - 81,9 млн.грн. . . 
2003 рік - 188,2 млн.грн. .' . ; 

. Частка б .. o,tnnпn;· на малих mдпpиємствах у м.Бровари складає 
виро леН01 пр P\J .-.... ••• 20 7 СИ • 

. : 14,6 % до загальвообласвоro обсягу ВИРОб~тва прОду1Щll, та , о вІД 

З~воro обсяry по місту. . . б. 
~. ·.Х .. ОСТ8lD1і роки відбувалось поступове з шьmеННJI 
: .' очетьСJl В1ДМ11'ИrИ, щО за . ·б- підприємців за piк'~ Так в 

~ .1OJIьxocтi реєстрації Щцприємств та Фпични.х ОСІ . . 
i~.2001 р. -143 підприємства ,та'747 п~иЄМЦ1~, 
::~~~2 р. - 155 підприємств та 942 ~~~, 
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2003 р -168 підприємств та 840 пjдпpиємців 
а ось в 2004.р ~цей показник змеНШИВСJl ( 147 'пjдпpиємств та 803 пjдпpИЄМЦИ), 
так ЯК в СІЧНІ 2004 ~oкy, в зв"язку З невїДПОВЩностями деяких статей 
Господарського та Цившьного Кодексу, який увійшов в дію з 01.01.04 в січні 
~іСJЩі B~ б~ЛО ~apeЄCТPOBaHO. ЖОД!lОГО пjдпpиємства. Така ж ситуацїJI відбулася 
1 в ЛИПНІ МІСЯЦІ ~ри BBeдe~Hl в ~1Ю Закону У країни "Про державну реєстрацію 
юридичних та фІЗИЧНИХ ОСІб - пщприємців." 

~ИЮ1икає занепоко~ те, що замість зміцнеННJJ малих підприємств йде 
їх ПОДРlбненни: в 1996 РОЦ1 на одному підприємстві працювало в середньому 12 
осіб, а зараз лише 9. 

Абсолютно незадовільним є фінансовий стан малого бізнесу .За минулий рік 
близько сорока відстків працювали зі збитками по місту .ЗагальнИЙ рівень 
реиraбельності - меиmе 4 відсотків. 

Світова практика свідчить, що до 1 О відсотків малих підприємств 
виростають у великі компанії. В УкраіНі мова йде лише про подібні поодинокі 
випадки. ЗроCТ8.НIUI перспективних малих підприємств фmcrично заблоковано. 

В місті Бровари npийнита Програма розвитку малого підприємництва, 
пою передбачено PJJД заходів ДЛJJ підтримки та розвиrку пjдпpиємництва. У 
рамках . виконанНJJ заходів програми розвитку малого підприємництва 

проведено роботу в наступних напрямках. 
Удосконалеввю реrymrroрних процесів та стимуmoванюо розвитку 

малого підприємницrва сnpиила реалїзацiJJ єдиної державної реГУЛJJторної 
політики, публічність та прозорість ПРИЙlUl1ТJI регуJlJlТOРНИХ рішень з питань 
Щцприємництва, в місті забезпеЧУЄГЬСJl плануванням розробки проектів 
реГУJJJJТОРНИХ актів, та висвітленни прийнитих рішень у пресі. 
. ЗатвеРД>І<еНО ІШан дЬшьності з підготовки проектів регуЛJIТОРНИХ апів на 
2005 рік. З керівниками відділів та СЛУ>lm виконкому проведено три наради 
щодо роз"ясненни Закову України "Про засади державної регуЛJJТОРНОЇ 
riолітихи у сфері господарської діяльності" . З метою вдосконалеННJI правового 

· регуmoванни господарських відносин, а тако)к адміністративних відносин мтс 
органами місцевого самоврядyвaннJI та суб"ЄІС1'8МИ господарюванНJI, 

· недоnyщенНJI npИЙНJlТD1 економічно недоцільних ~ неефективних 
регуmrroрних актів, змеmпенни 81рУЧ8ВНJI в діильність суб"єктів 
· roсподарюванНJJ та усунення перешкод ДJUI розвитку господарської діильності, 
що здійСJПOється в ме)ІС8Х, у порядку та у опосіб, що встановлені КонституціЄJО 
. та Законами Украіни npИЙW1ТO РОЗПОРJIД>lсеННJI MicLKOro голови від 05.04.04 N!! 

;_ 53; JIКИМ передбачено pJJД заходів щодо застосуванни даного закону слу>Іmами 
.0 та віДділами виконкому. . 

_. і .. :: .,' :: 'Сyтrєвим важелем ВШlИВу на РОЗВ~І( реГУЛJIтор~ пр.оцеСlВ є робота 
',,~'~рдииацііінОї ради з пиraнь.розвитку підпр!'ємництва, .д1JlJIЬHICТЬ. ~~oї сприяє 
: '1: розвитку взаємодії мЇх( владою 'ф. ГPOMaд~ЬKICТlo.Ha засщammx ЩЄІ ради , на 
~{.~·~ошувались представники малого БJзнесу, обговорювались питанЮJ 

. . , 



регулювання У Сфері. підпРИЄМНИЦТВІ, а саме, викон8IUIJI заходів міської 
"Програми розвитку пщприємництва на 2003-2004роки" та проект обласної 
"Програми спрИJlНЮJ розвитку підприємництва на 2004-2005 роки.", 
обговорювали, як відзначити День підприємци в місті .В цьому році було 
проведено З засіданНJI координаційної ради. 

В 2004 році реалізовано інвестиційних проектів всього на суму 10823,9 
тис.грн., а саме: підприємство "Каман" реконструювало приміщення під 
взyrrєву фабрику та фірмовий магазин ; підприємець Михайлов О.М. -
переобладнав приміщення під магазин супутніх товарів, підприємство "Форум
косметік"- реконструювали торговий центр "Форум", ТОВ "Гален" -здійснили 
прибудову адмінбудинку; ВАТ "Торговий дім "Ліза" реконструювали вхід та 
відкрили літнє кафе; кп "Гастроном N!!34"-реконструювали частину магазину 
по вул.Незалежності, 11; підприємець- Галушко відкрив магазин по 
вул.Грушевського; ТОВ "Алеко" ввели в еКСІШуатацію другу чергу кафе по 
вул.КиіВськїй,95; ТОВ "Бровафарма"-здійснили реконструкцію санітарно
побутового приміщеНIUI; мп "Композит" - ввели в експлуатацію кафе
павільйон; підприємці Зеленко та Герасименко здійснили будівництво нової 
перукарві та реконструкцію підвального приміщення під перукарню; 
Шдприємець Мельник М. здійсшm реконструкцію та розширення павільйону
кафе під магазин; підприємство "Нафком" - реконструкцію виробничої бази 
СільбудУ mд виробmщтво стінових виробів(І<утузова, 129), підприємство 
"ВторІеХ" реконструкцію виробничого приміщеННJI Iriд ливарний цех, ТОВ 
"Майко"- реконструкція частини приміщення під павільйон гральних 

автоматів. 
З метою пошуку ділових партнерів тсі залучення іноземних інвестицій 

неодноразово міським підприємствам пропонували участь у всеукраїнських та 
міжнародних виставках В поточному році в місті зареєстровано 12 спільних 
пiЩtpиємств та підприємств із 100% іноземними інвестиціями , де 
засновниками та співзасновншсами виступaюrь представники :Англії, 
Казахстану, Росії, Італії, Німеччини, Литви, Нігерії .. 

на 01.01.05 р. 25090,55 м. кв. не)китлових приміщень комунальної 
власності надано в оренду суб"єпам підприємницької діяльності. Відповідно 
до . Укладених договорів купівлі-продшку об"єктів комунальної власності 
териroріальної громади міста юридичним та фізичним особам ( суБІІєпам 
IriдпpиєМвіщькоі діяльності) передано У власність 9 об"єпів загальною площею 
~8З~,6 м.кв. " . 
. ", ".Пропщвді jдей підприємвицтва, малого б1Знесу, стану його 
~~o~ та обміну ДOCB~O~ B~дe~ бізнесу приділяє;ься B~ " 
,~~,керівllИЦТВом міста. В МІСТІ ДІЄ МІсцеве телебlЧ~ШIJI 'Наше МІСТО ,де 
·~9~іт.ііюЄrЬcJl інформація про продукцію ~ послуги, JIК1 нaдaюrьс~ 
~иємёт.вами малого та середнього б1Знесу, також рекламнІ оголошеННJI 
~~~Q .~СJl в місцевій газеті ''Нове ЖИТDI" та "Броварська брама" . 
. ' -. .. .. . . .. 
і ' • •• 
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. З~твеРД)Іreн? ІШан висвітлення в телепрограмах мере)кї телебачеНЮІ "Наше 
МІСТО роботи ПІДприємств малого та середнього бізнесу на І квартал 2005 року. 

Кожного року в місті відзначають День підприємця. В цьому році було 
иaroРОД)lreНО 8 представників малого бізнесу цінними подарунками та 
почесними грамотами. 

3 метою підготовки і підвищеННJI кваліфікації кадрів у сфері 
підприємництва в 2004 році Броварською oдm щомісячно (кожний четвер) 
проводиться семінари-навчаНЮІ ДJUI фізичних осіб-суб"єктів підприємницької 
дUшьності та громадян, які мають намір зайюrrись підприємницькою 
дЬшьністю. Всього за 2004 рік надано 1854 консультацій працівниками одш. 

Цеиrpом заИlUlТості на протязі року проведено 65 семінарів з питань 
започаткув8ИЮІ власної справи та розробки бізнеС-ІШанів, де ПРИЙНJШо участь 
758 безробітних , із них З 16 )ldнoк. Всього ПРОТJlГОМ 2004 року направлено на 
професійну підготовку, перепідготовку та підвищеННJI кваліфікації ЗЗО осіб. 
ПроЙПDIИ навчання З27 осіб-мешканців міста. Професійна підготовка, 
перепідгaroвка та пЩвищеННJI кваліфікації проводилися за спеціальНОСТJlМИ 
необхідними ДJIJI роботи в малому бізнесі. 

3 початку року 111 особам з числа безробіmиx громадин надано 
одноразову ВИПJIату допомоги по безробітпо ДJIJI зa.йшrmI підприємницькою 
дЬшьністю, загальною сумою 466762 грн. Всі вони були зареєстровані 
підприємцими, але 14 із них ІІрИПИНИJIО свою ДЇJIJIЬHicть. За вказаний період ЗІ 
особа з числа безробітних громадив, були направлені на курси "Вступ в 
організацію підприємницької діяльності" з Ме'ІОІО подальшого зaйнJlтrя 

підприємницькою діяльніспо. 
Цешром зайюІтості ва створеНIIJI додаткових робочих місць в четвеproму 

квapraлi 2004 року 9 суб"єпам підприємницької діяльності надано кошrи в 
сумі 70749,34 ІРв. ДJIJI cтвopeННJI додаткових робочих місць. За 2004 рік на ці 
цілі ВlПрачево 217894,6 ІРв. Всього за рік працеапaIПrОвано 62 чоловіки з 
числа безробітних. Крім того на малих підприємствах працеапaшroвано 2 
інваліди n групи.(всього працевпашІОвано 4 інваліди . ... ." 

Тему "Основні бар"єри ДJJJI вeдeВВJI mдпpИЄМНИЦЬКОl Д1JJJlЬНОСТl 

висвітmoє в місті проект "БІЗІІРО" , я~ ~~aє ПР~ ~опомогу ДJIJI 
усунеllИJl цих недоліків та cтвopeНIIJI в МІСТІ єДИНОГО ОфIСу' ДПJI вeдeННJI 
господарської дUшьвості. Вже проведено 4 засjданнь КРУГЛОГО столу, в JIКИX 
nPИЙВJJЛи участь керівнихи відділів ~ CJIY'кб. ВИJ(ОВl(О~, представники малих 
,підприємств, об"єднавь rriдпpИЄМЦШ та mдпpИЄМЦl, а також пре~ставники 
даного проеюу. на засідаввіх обговорювались ~ покращеВНJI МІсцевого 
правового та регуЛJIТOРНОro середовища ДJUI суб єпш господарювВВIIJI, а також 
',ф.ор~ робочої групи ДJIJI реалізації проекту.IJлaнyєrьСJl ств~~иrи "єдин~ 
:·віІаіо" де бvпе ВИД8В8.тиь 7 дозволів, а також ІШВНУЄТЬ~JI в Ц1И C'lpупурl 
,.J~ • • олам, JlКІ видають ,.тnrowoF\ 
'~Д~ти консультативні послуги ,по ВС?1М дозв _&JІАUИ 
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XapaICТepllCТllKa 
програ •• 11 РОЗВІІТКУ малого підПРllЄl\lllllцтва в I\I.БроваРII ІІа 2005-2006 рОКl1 

1. ЗагалЬІІа xapaкyepllCТllKa міста: 

1.1. Площа території міста Бровари З400 га. 

1.2. Чисельність населення 87, 5 тис. чол. 

I.З. 3а структурою економіки місто є індустріальним 

1.4. 3ареєстровано безробітних 1051 чоловік 

2. Дата затвердження ПрограМl1 Рішення сесії міської ради 
Від « » Н!! 

3. ГОЛОВНІІЙ розроБНllК Програl\llІ: Управління економіки Броварської міської ради 

СпіврозроБНIIКII: 

1. Відділи та служби виконкому. 

2. Об'єднанни підприємств та підприємців. 

4. Мета ПрограМII: 
Головною метою Програми є спримуванни дій органів державної виконавчоі 

влади, суб'єктів малого підприємництва, громадських об'єднань 
. 

спілок 1 

підприємців, установ ринкової інфраструктури підтримки підприємництва ДnJI 

поліпшення економічних показників господарської діяльності суб'єктів малого 
підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва, забезпечення зайнятості 

населення, в т.ч. соціально-вразливих його верств, та підвищення активності 
населенни у процесі становлення ГPOM8ДJIHCЬKOГO суспільства. 

Програма узгоджена за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексу 
заходів, спрямованих на CТВOpeHНJI правових, фінансових, соціально-економічних, 
організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в місті. 

Вllхідні ОчікуваІІі 
. 

ДВllі ІІВ результаПІ 

S. 
Очікувані КЇllцеві результаПІ від реалізації ПО'IВтак 

Програl\llІ в Дllнаміці зміll ЦШЬОВІІХ покаЗНllків діі 
2005 2006 ПРОГРВ •• 

II 

5.1. Кількість зареєстрованих малих підприємств 1644 1760 1825 

Діючих малих підприємств (одиниць) 725 805 915 

Чисельність працюючих на малих підприємствах 5876 6З20 7500 
... 



~.2. Кількість Підприємців - фізичних осіб 
зареєстровано (осіб.) 6064 7100 7560 
Діючих 3764 4500 6100 
Кількість осіб, які знахОДJIТЬся у трудових 
відносинах з підприємЦJlМИ 3039 4100 5900 

5.3. Кількість МВJIих підприємств на 1 О тис. Осіб 
H8JlBHOTO населення (одиниць) 82 90 93 

5.4. Обсяги виробництва продукції, виконання робіт 
надання послуг МВJIих підприємств (млн.грн.) 198,2 213,6 221,2 

5.5. Частка MВJIOГO підприємництва у загальноміському 
обсязі виробленої продукції та виконаних робіт і 20,7 22 24 
поcnуг(%) 

Частка MВJJOГO підприємництва у загanьнообласно-
5.6. Му обсязі виробленої продукції та виконаних робіт 

і поcnyг(%) 
14,6 16,1 17,8 

5.7 .. Надходження ДО всіх рівнів бюджетів від 

. від суб'єктів MВJIOГO підприємництва, працlОIОЧИХ 4293,2 5161,1 5998,3 
на спрощеній системі оподаткування (тис.грн.) 

5.8. Кількість об' єктів інфраструктури підтримки 
6 6 8 

малого підприємництва (одиниць): 

- фонди підтримки підприємництва 1 1 1 
- небанківські фінансові кредитні установи 1 1 2 
- інформаційно-консультативні установи 4 4 5 

5.9 Громадські об' єднання підприємців 2 2 3 
5.10. Кількість підприємців, що пройдугь підготовку, 327 350 420 

перепідготовку та підвищення кваліфікації,.осіб 
·5.11. Кількість створених нових робочих місць, тис. Чол. 1520 1687 1715 
5.12. Обсяги фінансування розвитку малого -

підприємництва за рахунок міського БІоджету, тис. 50 -
І грн. 

6. ОСllОВllі джерела ФіllансуваllllП 

3а рахунок коштів: 

- Місцевого БІОДЖету; 

- Обласного державно-комунвJIыlгоo фОІIДУ підтримки підприємництва; 

~ 
- Міського фонду підтримки малого підПРllємництва; 

. - І(оштів підприємців; 

- ВлаСllИХ коштів виконавців окремих заходів про~ами. 
::~ 
~ . 



8. Сllстеl\lа оргаllЬацїі KOIIТpOJlIO за BllKOllallllBl\1 ПрограМl1 
Контроль за виконанНJIМ Програми підтримки малого підприємництва в місті на 
2005-2006 роки проводиться постійною комісією 3 питанЬ соціально-економічного та 
куль1УРНО~О Р03ВИТКУ, бюджету, фінансів та цін, координаційною радою 3 питань 
Р03ВИТКУ ШДnРИЄМНИЦТВа, упрaвnінНJIМ економіки Броварської міської ради 
:Щоква~ьно, до 2 числа MicJIЦJI, що настає за звітним періодом, надають 
ІНформацtlО про стан виконанНJI заходів Програми головному управлінню економіки 
облдержадміністрації ДJUI узагальнеННJI та HaдaнНJI щоквартального звіту про хід 
виконанНJI заходів Програми ДерЖПідприємництву Украіни та Мінекономіки 
Украіни 

9. ТеРl\lїНl1 ремЬацііПрограМII: 3 01.01.2005 по 31.12.2006 

І. Вступ 

. Програма розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2005-2006 роки 
(далі - Програма) розроблена відповідно Законів Украіни "Про державну підтримку 
малого підприємництва" від 19.10.2000 N!!2063-II1 та "Про місцеве самоврядуванНJI в 
Україні" від 14.06.97 N!! 107- 108. 

У Програмі на 2005-2006 роки враховані положенНJI Законів України "Про 
засади державної реryляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про 

Національну програму СnPИЯННJI розвитку малого підприємництва в Україні", "Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст", Указів Президента 

України; Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших програмних, 
законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку 
підприємництвІ, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 
програм розвитку малого підприємництва, затверджених головою Державного 
KOMiтety України з питань реryляторної політики та підприємництва. 

Програма на 2005-2006 роки є складовою частиною Програми соціально
економічного та КУЛЬ1УРного розвитку міста та логічним продовженням Програми 
розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки. 
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Структура системи підтримки малого підприємництва в м.Бровари 

І Броварська міська рада І 
і ВНКОllавчнй KOl'tsiTeT Броварської I'tlіськоії paдll _ 

Упраміннн eK0110fttiK11 Броварськоі міськоі раДIІ 

BU&дblII та с.пужбll BIIKOIIKOl\.Y 

06"QHaIIHR пIдПР"ЄІ\.СТВ та підпр ... :r.щів 

1 
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Анаnіз 

виконання заходів програМl1 РОЗВІІТКУ підпрllЄМНllцтва в М. Бровари 
ІІа 2003-2004 р.р • 

. Аналіз результатів реалізації Програми розвитку малого підприємництва 
п~казує, ~o не зваж~ч~ на c~aдHiCTЬ існуючої соціально-економічної ситуації 
T~ H~B~ICTЬ .В~ИКОІ КІЛЬКОСТІ невирішених проблем, в місті відбуваються 
КШЬКІСНІ та ЯКІСНІ зрушенняч у розвитку підприємницької діяльності. 

Річний приріст кількості малих підприємств по місту за останні два роки склав 
-20% , 
на 01.01.03р . - 1364 ; 
на 01.01.04р. - 1506; 
на 01.01.05р. - 1644 
фізичних осіб- суб"єктів підприємницької діяльності - 23 % 
Кількість зайНJIТИХ на малих підприємствах за останні два роки поступово 
збільшується (на 12-15 %) , що складає 7 відсотків від зайнятих в малому 
бізнесі по області. 

Не влаштовує галузева структура малого підприємництва.Так 55,2% .. . 
заимаються ТОРГІвлею, громадським харчуванням та посередницькими 

ПОCJIугам~, виготовленням продукції -18%, будівництвом - 10%, транспортними 
послугами - 13 відсотків, наданням медичних послуг- 3,8 %. 

Високими темпами зростають обсяги виробництва на підприємствах малого 
бізнесу 2002 рік. - 81,9 млн.грн. 2003 рік - 188,2 млн.грн. Частка виробленої 
продукції на малих підприємствах у м.Бровари складає 14,6 % до 
заГ8:Льнообласного обсягу виробництва продукції, та 20,7 % від загального 

.: обсягу по місту. 
~,,: :': . ВирішенНJI проблем економічного і соціального розвитку будь-якої 
\:держави зперехідною економікою вимагає розвитку підприємницької діяльності. 
l.Jlaсамперед, малого бізнесу, який є, по суті, одним із дієвих засобів структурної 
~;:церебудови, усунення диспропорції на окремих товарних ринках, створення 
.. додаткових робочих місць і скорочення безробітrя, активізація інноваційних 
прпоцесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та 

ПОСлугаМи.Не можна не згадати про позитивні зрушення, яких вдалося ДОСЯГfИ в 
останні роки. Кількість діlОЧИХ суб"єктів підприємницької діяльності (згідно 
статисничних показників та даних податкової інспекціі) в Броварах проти 1998 
року зросло більш ніж на 100% , це говорить про те, що кількість підприємств 
збшьшується . Майже на 16% зросла зайнятість у сфері малого бізнесу в 

. м.Бровари, тобто лише на 760 чоловік . 
. ::: .. ' Хочеться відмітити, що за останні роки відбувалось поступове збільшення 
'о.:: kіл~ісості реєстрації підприємств за рік . Так в 2001 р.-143 ~ в 2~02 р.- 154 , в 
~:~.2~~~ році -169 , а ось D 2004 р -цей показник з~еНW~ВСJl , ВІН ДОРІВНЮЄ 147, Ta~ 
:. .. ~~~~:: в\':: січні 2004 року , в зв"язку З Н~ВІД?.?ВІДНОСТ~МИ деяких CT~Te~ 
~.~г.~Сп~дарСького та Цивільного Кодексу, якии УВІИWОВ в Дll0 З 01 .. 01.~4 в СІЧН~ 
fi.~:~~~~~~ ~~ .було зареєстровано жодного підприємства. Така )J( ситуаЦІЯ ВІдбулася І 

7 



в липні місяці п~и BBeдeHH~ в дію Закону України "Про державну реЄС1рацію 
~рИДИЧНИХ та фIЗИЧН~ ОСІб - підприємців."Хоча з BBeдeHНJlM цього закону 
ВІдбуваються ~ОЗИТИВНІ зру~ення . Робоче місце реєстратора обладнано 
сучасною комп юторною теХНІКОЮ, програма за якою відбувається реєстрація 

дає змогу створит~ банк даних всіх діючих підприємств, та ономлювати його 
кожного року. ВИРІШУЄТЬСЯ питання введення ще однієї посади реєстратора. 
.. ~икликає занепокоє~ня те, що замість зміцнення малих підприємств йде 
ІХ ПОДРlблення: в 1996 РОЦІ на одному підприємстві працювало в середньому 12 
осіб, а зараз лише 9. 
Абсолютно незад~вільн~м є фінансовий стан малого бізнесу .За минулий рік 
близько сорока ВІДСОТКІВ працювали зі збитками по місту .ЗагальниЙ рівень 
рентабельності - менше 4 відсотків. 

В місті Бровари прийнята Програма розвитку малого підприємництва, 
якою передбачено ряд заходів для під1рИМКИ та розвитку підприємництва. У 
рамках виконання заходів програми розвитку малого підприємництва проведено 
роботу в наступних напрямках. 

Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку 

малого підприємництва сприяла реалізація єдиної державної регуляторної 
політики, публічність та прозорість прийняття регуляторних рішень з питань 
підприєМництва, в місті забезпечується плануванням розробки проектів 
регуляторних актів, та висвітлення прийнятих рішень у пресі. 
Затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2005 
рік. Проведено відстеження результативності кожного регуляторного акта які 

прийняті в 2002-2004 роках. 
Суттєвим важелем впливу на розвиток регуляторних процесів є робота 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва, діяльність якої сприяє 
розвитку взаємодії між владою та громадськістю.На засіданнях цієї ради, на які 
запрошувались представники об"єднань підприємців, обговорювались питання 
. регулювання у сфері підприємництва, а саме проект обласної програми 
сприяння розвитку підприємництва на 2004-2005 роки, виконання заходів 

. міської програми розвитку підприємництва на 2003-2004 роки ,обговорювали, 
. як відзначити День підприємця в місті. В цьому році було проведено 3 засідання 
координаційної ради, та З засіданНJI в минулому. ПИтання , які стосуються 

. підприємництва розглядаються і на сесії міської ради. Виконання заходів 
: 'програми розглядалось у лютому місяці 2004. року, а також готую:ься матеріали 

.. на нdближче засідання сесії і 2005 РОЦІ. По зверненню ПІдприємства з 
.. '~' іноземними інвестиціями "Полініт Текстиль", щодо виселення з орендованого 
./: ':~рИміщення іншим підприємством, ~Ke ~абуло пра~а ~aCH~~Ti на це 
:.~~ '.~рИМіщеННJI шляхом купівлі, депутати МІСЬКОІ ~ади ~a заСІданНІ сеСI1 ви~ло~~и 
і :c~oє 'ставлення з приводу ситуації що ~клал~ся І ВИРІШИЛИ надати органlзаЦl~НУ 
{~i"тa ПР,авову підтримку і допомогу У ВИРІшеННІ цьог.о пита~НJI у правовому ПОЛІ. .. 
!,"'. ':: ~'.':' В" · ється увага питаННIО неоБХІДНОСТІ збереження спрощеНО1 
. ;~; МІСТІ ПРИДІЛЯ .' б" . . ; ., с' Ист оБЛI·КУ та ЗВІТНОСТІ су ЄКТІВ малого ПІдприємництва. ::: .. " еми оподаткування, .., 
2', 'І<ер' · овіді на ВІдзначеННІ ДНЯ ПІДПРИЄМЦЯ визначили 
':'l~:':' ' .. ' ~~~ИЦТВО МІста в доп 8 
t:: --: -::- •. 
,.,1 :.-~_. -•• 
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позитивні тенденції в РОЗВИТJСУ малого підприємництва пов"язані з діlОЧОЮ 
систеМОJО оподаткування. 

Фінансування про~ами розвИТІсу малого підприємництва в 2004 році, як і 
D МИІІУЛОМУ з~ P~~K ~IcыJогоo БJО.ФI<ету Н8)lmль не вдалося, тому що існуІОТЬ 
проблеми в МІСТІ, ЯКІ БUlЬШ потреБУIОТЬ фінансової підтримки з боку місцевої . . 
впади, це І ремонт дахів на шкоnах, будинках, надання підТРИМІСИ назахищеним 

верствам населення, так як підприємці в свою черry придinЯIОТЬ велику yвary 
допомозі цим ЛЮДJIМ. 

І<рім того підприємствам малого бізнесу та підприємцям надaJOТься 
КОРОТІсотермінові Іфедити банlсівсы�имии установами міста, яких в місті 12 . 
В 2004 році реалізовано інвестиційних проектів всього на СУМУ 10823,9 ТИС.грн., 
а саме: підприємство "Каман" реlСОНСТРУІОВanо приміщення під взутгєву фабрику 
та фірмовий магазин; підприємець Михайлов О.М. - переобладнав приміщення 
під магазин супутніх товарів, підприємство "Форум-косметік"- реконструювали 
торговий центр "Форум", тов "Гален" -здійСНИЛИ прибудову адмінбудинку; 
ВАТ "Торговий дім "Ліза" реlСОНСТРУIOВanи вхід та відкрили літнє кафе; кп 
"Гастроном N!!34"-реКОНСТРУIОВ8JIИ частину магазину по вул. Незалежності, 11; 
пщприємець - ГaлyIIIlСО І. відlСРИВ магазин по вуn.Грушевського; ТОВ "Алеко" 
ввели в еlссплуатацію другу чергу Ісафе по вул.КиївськіЙ,95; ТОВ "Бровафарма"
здійснили· реконструкцію cahitaPllo-побутового приміщення; мп "Композит"
ввели в експлуатацію кафе-павільйон; підприємці Зеленко та Герасименко 
здійснили будівництво нової пеРУlсарні та реКОНСТРУlсціlО підвального 
приміщеНIІJI під перукарmо; підприємець Мельник В. здійснив реконструкцію та 
розширення павільйону-кафе під магазин; підприємство "Нафком" 
реlСОJlСТРУlсціlО виробничої бази сільбуду під виробництво стінових 
Dиробіu(1<утузова,129), підПРИЄМС'I'UО "Bтoprex" peKOHCТPYlcUЇIO виробничого 
приміutеНIІИ під ливарний цех, ТОВ "М8ЙКО"- реКОlІструкція частини 
приміщеННJI під павільйон гралыJхх автоматів. 
В 2004 році місті зареєстровано 12 та в 2003 році -s спільних підприємств та 
• • • 

ПІДПРИЄМСТВ із 100% інозеМIІИМИ IнвестицUlМИ ,де заСIІОВНИками та 

спіВЗВСJlОDI1ИIСВМИ виступwarь предстаВНИІСИ :Англії, Казахстану, Росії, Італії, 
НіМ~IJИIІИ, ЛИТD~, Нігерії, Сірії, Нідерландів. . 

В 2004 році центром заЙНЯТОС'I'і 34 IОРИДИ:НИМ та 1~ ~І~ИIJІІИМ особам надано 
ДO"mціі ДnJl створення додат~совиХ робочих МІСЦЬ, на ~1 цшl ВИ1'ра'lено 217894,6 
ГPII" В 2003 р. -70749,34 ГРll( 28 IОР"'~ИЧНИМ:·.та 9 фIЗИ:ШИМ особам.)Всь~го за 
20q~ ·Р.і'( працевлаштовано на дamціlіП1А ОСНОВІ 62 ЧОЛО~ll(И з. числа безробІТНИХ. 
1~p'I~ того на малих підприємс'rвах працеWlаштовано 2 ІНВал1ДИ 11 групи.(всьо~о 
~pЦЦ~ВnDuiТoBaHo 4 інваліди)В міС'l'і триває роб~ по m:ВОРСIІШО ~·~~."I~ об"ЄПlВ 

.. іщ])роаrpукryри підтрИМI(И підприємництва з орlєнтаЦIЄIО 118 Мlсцеl!~.1 потреби 

. CY6~~~I~i.B:Manoгo пiдnpи~ницГUU. '. . • 

. {(p'l!t .. 1~m. :підприємствам міС111 1І0С'I'I~іIlО Jlадwarь:я ПРИМІЩІС!ІІ~IJI , що ~але)J(ать 
~ ~р'іtffiріішLllій громаді мі,?та ДІ.,І розміlЦQllІІЯ виро ництВ8, ОС )10111, Сlаl8ДIВ тощо. 
, , ••• (, • • • • • І 



позитивні тенденції в розвитку малого підприємництва пов"язані з діючою 
системою оподаткуванни. 

ФінансуванНJI ПРОІ?ами розвитку малого підприємництва в 2004 році, як і 
в минулому з~ P~?K ~ICЬKOГO бюджету нажаль не вдалося, тому що існують 
проблеми .в МІСТІ, ЯКІ ~шьш потребують фінансової підтримки з боку місцевої 
впади, це І ремонт дахІВ на школах, будинках, наданни підтримки назахищеним 

верствам населенни, так як підприємці в свою чергу приділяють велику увагу 
допомозі цим людям. 

Крім того підприємствам малого бізнесу та підприємЦJlМ надаються 
короткотермінові кредити банківськими установами міста, яких в місті 12 . 
В 2004 році реалізовано інвестиційних проектів всього на суму 10823,9 тис.грн., 
а саме: підприємство "Каман" реконструювало приміщення під взyтrєву 
фабрику та фірмовий магазин ; підприємець Михайлов О.М. - переобладнав 
приміщенНJI під магазин супутніх товарів, підприємство "Форум-косметік"
реконструювали торговий центр "Форум", ТОВ "Гален" -здійснили прибудову 
адмінбудинку; ВАТ "Торговий дім "Ліза" реконструювали вхід та відкрили літнє 
кафе; кп "Гастроном N!!34"-реконструювали частину магазину по 
вул.Незалежності, 11; підприємець - Галушко І. відкрив магазин по 
вул.Грушевського; ТОВ "Алеко" ввели в експлуатацію другу чергу кафе по 
вул.КиїВськіЙ,95; ТОВ "Бровафарма" -здійснили реконструкцію санітарно
побутового приміщенни; мп "Композит" - ввели в експлуатацію кафе-павільйон; 
підприємці Зеленко та Герасименко здійснили будівництво нової перукарні та 
реконструкцію підвального приміщення під перукарню; підприємець Мельник І. 

здійснив реконструкцію та розширенни павільйону-кафе під магазин; 
підприємство "Нафком" - реконструкцію виробничої бази сільбуду під 
виробництво стінових виробів(Кутузова,129), підприємство "Втортех" 
реконструкцію виробничого приміщення під ливарний цех, ТОВ "Майко" -
'реконструкція частини приміщенНJI під павільйон гральних автоматів. 
В 2004 році місті зареєстровано 12 та в 2003 році -5 спільних підприємств та 
підприємств із 100% іноземними інвестиціями ,де засновниками та 

· співзасновниками виступають представники .:Англії, Казахстану, Росії, Італії, 
Німечини, Литви, Нігерії, ~iї, Нідерландівl . 

· . В' 2004 році центром за~ятості 5 юр,ди:ним та ~ ф~з~чним особам надано 
дотації ДЛЯ cTBOpeHНJI додаткових робочих МІСЦЬ, на ЦІ ЦІЛІ витрачено 217894,6 
· грн. в 2003 р. -70749,34 ГPH~~8 10РИД'чним та 9 фі~ИЧНИМ о~обам.)всього за 
~OO~ рік.працевлаштовано 62 ЧО~О~l~Й з.числа безробІТНИХ. КРІМ того на малих 

_ піДприємствах працевлаштовано'2 ІнвалІДИ 11 групи.(всього працевлаштовано 4 
r : інв8nіди) " . . 

'.-:".~';' !. В. місті триває робота Р.О ,тв.оренню ~ови~ об ЄКТІВ Ін~ра~труктури 
.. :~~іДтР~мки підприємництва з орієнта ІЄІО на МІсцеВІ потреби суб ЄКТІВ малого 
:: підприємництва. І . 
: ""Крім .. '. '. , ам іств постійн' надаються ПРИМІщення , що належать 
'1:~~e'Jp"" ~~.~O ПІ~~РИЄМСТ~ І,'-с"'а дпа розміще ня виробництва, офісів, складів тощо. 
~~::,"'. ~ТОР.lanЬНlИ· громадІ,.," 11 



ВСЬОГО ставом на 01.01.05 здано в оренду 25090,5 M.КВ.ДJIJI порівНJIННJI в 2003 
році таких JUl0Щ було надано в оренду 16726,3 м.кв. 
'. Відповідно до укладених договорів купівпі-продажу юридичним та 
фізичним особам в (суб"єпам підприємницької дiJшьності) в 2004 році передано 
у власність 9 об"єктів загальНОЮ ШІощею 1837,6 м.кв. В 2003 році теж 9 об"єктів 
загальною JUl0щею 1847,1 м.кв. 

Пропаганді ідей підприємництвІ, малого бізнесу, стану його функціонув8ИНJI 
та обміну досвідом BeдeННJI бізнесу придimrєrься велика увага керівництвом 
міста. В місті діє місцеве телебічення "Наше місто" , де висвітJПOЄТЬСЯ 
інформація про продукцію та послуги, які надaюrьСJl підприємствами малого та 
середнього' бізнесу, такО)К рекламні оголоmеннв постійно друкyюrьСJl в місцевій 
газеті "Нове ЖИТDI" .ЗатверджеНИЙ план висвітлеННJI в телепроrpамах мере)IО 
телебачеВWI "Наше місто" роботи підприємств малого та середнього бізнесу на І 
квартал 2005 року • 

Кожного року в місті відзначають День підприємця. В 2004 році було 
нarop0Д>I<eHO 8 представників малого бізнесу цінними подарунками та почесними 
грамотами, в 2003 році- 10 З метою пошуку ділових партнерів та залучеННJI 
іноземних інвестицій неодноразово міським підприємствам пропонували участь у 
всеукраїнських та міжнародних виставках. 

З метою підготовки і підвищеННJI кваліфікації кадрів ДJIJI сфері 
підприємництва Броварською Oдrn щомісвчно (КОЖНИЙ четвер) проводиться 
семівари-вавчaввJI ДJIJI фізичних осіб-суб"єпів підприємницьКОї дiJшьності та 
ІрОмадвв, які мaюrь намір зaйвJrrись підпрИЄМНИЦЬКОЮ дiJшьніС'ПО. Всього в 
2004 році -1854 та 2003 році -1792 надано консультацій працівниками ОДІП. 
Цешром зaйwrrocтi на протвзі 2004 року проведено 65 та в 2003 році - 32 
семінари з питань започаткуваввв власної справи та розробки бізнес-ІШанів, де 
прИЙВJJJIо участь 758 безробітних в 2004 році та 436 у 2003 році. Всього протягом 
2004 року ваправпено на професійну пiцroтoвку, перепiцroтoвку та підвищеввв 
кваліфікації 330 осіб . ПРОЙIПJIИ навчанвв 327 осіб-мешканців міста. У 2003 році 
відповідно - 337 та 332 особи. Професійна піцготовка, переIriдroтовка та 
iuдвищещ кваліфікації проводилися. за спеціально~ ~еОб~ ДJIJI 
роботи в малому бізнесі: економіка mдпpиємництва, оБЛІК 1 аудиr, фmанси, 
меневджмевт оргавізацій- друга вища освіта., а також: кухар, секретар, оператор 

ХОмп'іюroрного набору, бармен, водій, кравец.та ішпі. . 
~ 2Q04 ,p~цi 111 та у 2003 році- 86 особам. з числа без~обlТВИХ ~OMaдRВ надано 
одвор,азову ВИIUlа'lY допомоги по безробlТІ'Ю ДJIJI з~ mдпpИЄМНИЦЬХОЮ 
дівльВЇС'ПО загальною сумою 466762 грн - у 2004 рОЦ1 та 306227,75 У 2003 
P'Oдtiip~M 2004 року 31 особа з числа безр~?і~ гро~:wщ були направлені 
'~8; ~c~ "~ступ в організацію ~ИЄМВИЦЬКОl ДUIJIЬHOCТl з метою подальшого 
o:aaJЬ,-..:, • • mС1'Ю 
,~~J?1, mдпpиємницькою ДJJIЛЬ •• •• • ." • 
'о: ~eмy'~ "~~9cBOBнi бар"єри ДJIJI вeдeВНJI mдnpИЄМНИЦЬКОl ДUlJlЬноcn ВИСВ1ТЛЮЄ В 
:~cтi ·,~оеkт"БІЗПРО" JIКИЙ надає прaкrичнy допомогу ДJIJI усунеШIJI цих 
:НеДоліків В місті "єдиного офісу" ДJIJI веденвв господарської 
;", . . та cтвopeНВJI .- .. :. -.. . 



ДЇJUIьності.Вже проведено 4 засіданнь круглих столів. Планується створити 
. " б "єдине ВІКИ? де уде видаватьсь 7 дозволів, та надаватись консультації по всіх 

дозволах ЯКІ видаються службами виконкому. 

Розвиток малого і середнього бізнесу в найближчій перспективі несе в собі 
величезне політичне навантаження. ми обрали європейський шлях розвитку, а 
це - в першу чергу високі соціальні стандарти та демократія. Ось чому ми 
повинні розглядати малий і середній бізнес і з точки зору зайнятості, і з точки 
зору соціальних стандартів, і з точки зору становлення в Україні середнього 
класу. Підприємці сьогодні у бідь-якій європейській країні є основою політичної 
стабільності. 

Проаналізувавши все вищезазначене слід виділити ряд основних важливих 
проблемних питань, які потребують вирішення у Програмі на 2005 - 2006 роки: 

1. Остаточна невпорядкованість та складність отримання дозволів після 

реєстрації суб' єкта підприємницької діяльності; 
2. Недостатнє оперативне та широке розповсюдження серед підприємців 

інформації щодо змін у нормативно-правовій базі; 
3. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів для малого бізнесу; 
4. Недостатня спрямованість на створення умов щодо розширення фінансово

економіЧного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями; 
5. Недостатня розвиненість інфрастрyк-rypи пiдrpимки розвитку 

підприємництва та недостатня наближеність їі складових до суб'єктів малого бізнесу. 

2. Пріоритетні завдання Програми на 2005 - 2006 роки 
Аналіз виконання програми протягом 2003-2004 років вказує на 

вирішення першочергових завдань, а саме: 

реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської 
~HOCTi, хоча процедура виконання цього закону дуже кропітка і потребує 

спрощення і вдосконалення; 
- контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших 

нормативно-правових актів України з питань підприємництва; 
- прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва в місті; 

'сmоре~ня умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизняного 
товаровиробника; , .. 

- ,подальше формування інфраструктури п~тримки ПІдприємництва та 

, 'наближення ії складових до суб' єктів малого ~1Дприємництва; 
, ~, 'c:r~орення умов для нових ро~очи~ місць, зни?Кення рівня безробіn:~; 
" - ; підтримка ділової та інвеСТИЦІЙНО І аКТИВНОСТІ, розвиток конкуреНЦ11 на ринку 

-,' .: T9~apiB та послуг; .' .... . . 
,:':: аk:r~в~зація фінансово-кредитних та .. I~веСТИЦ1~НИХ механІЗМІВ, пошук нових 

~ :,. форм' ,фінансування піДПРИЄМН~ЦЬК~1 ДІЯЛЬНОСТІ; 
• ... • ••• J _ : t 

... : .... :. . .. 

.. ~:.:.: і"-;;.::: ~ •. . '. '.'. 



- удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе 
заб~ЗП~ЧИТИ мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, 
ОСВ1ТНІМИ та консалтинговими послугами; 

з~ення. до. підприємницької діяльності жінок, молоді, інвалідів, 
пеНС10неР1В та 1НШИХ незахищених верств населення; 

- зміцнення кооперації між великими і малими підприємствами; 
- адресна підтримка бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва, що 

мають максимальний соціально-економічний та інший ефект на розвиток 
міста; 

- підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання 
незайнятого населення міста основам підприємницької діяльності. 

3. Перелік розділів регіональної програми розвитку малого 
підприємництва на 2005 - 2006 роки за напрямками підтримки малого 

підприємництва 

Програма складається з п' яти розділів, які містять заходи щодо їх 

реалізації: 
3.1.Нормативно-правове забезпечення програми 

Нормативно-правове забезпечення Програми передбачає удосконалення 
нормативно-правових актів місцевого рівня, організації контролю за 
додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на 

розвиток підприємництва. 
Одним із головних пріоритетів у діяльності Броварської міської ради 

щодо здійснения економічних реформ відповідно до Указу Президента України 
"Про Стратегію економічного та соціального розвитку У країни "Шляхом 
європейської інтеграції" на 2004-2015 роки від 28 квітня 2004 р. N!!493/2004, на 
даному етапі, визнається поглиблення регуляторної реформи, усунення 
правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на 

підприємницьку діяльність. 
: о ' Реалізація цих завдань передбачає: 

_ підготовку пропозицій з питань удосконалення чинного законодавства і 
нормативно-правової бази підприємництва; 

. о _ РОЗГJIJlду питань щодо реальних ставок фіксованого податку і вартості 
,патенТів та спецпатентів, орендної плати за використання приміщень і 
·ОбладНaimя . 

• • ,о. ,; Реалізація завдань регуляторної поліТИ~ здійснюється за ~axYНOK: 
~, -,., IплаНування діяльності з підготовки прое~IВ ре~~торних актІВ; 
, .'::." з'абезпечения постійного контролю за ВІДПОВІДНІСТЮ нормативно-правових 

'О:,,: документів, що приймаються на Mi~цe~oмy рівні, законодавчо-нормативним 
. акtВм,.Що видаються на обласному РІВНІ; . 

:~ 'о~,-:;;':::доТриманНJI гласності у процесі підгото~ки проеКТІВ .регуляторних a~iB, що 
~'.: ',,= .• ВпЛиВають на бізнесове середовище, ДІЛову актИВНІСТЬ, права та Інтереси 

о~О~{·;·,:'''піДhрИємців (у т.ч. громадських обговорень); ._ с.... .., 



- відслідкуван~ ефе~ив.ності впровадження реryJUlТОРНИХ актів та оперативне 
реrymoвання ІХ наСЛІДКІВ IIIJUIXOM проведення обговорення; 
з~безпеченНJI ~P~OBOГO. реryлюванНJI порядку здійснення перевірок 
ПІДПРИЄМНИЦЬК01 Д1JlЛЬНОСТ1. 

Прозорість цих процесів реryляторної політики забезпечується IWIJIXОМ 
залучення підприємців до розробки та обговорення проектів нормативних актів 
з питань підприємництва, публічного обговорення проектів реryJUlТОРНИХ актів, 
які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців та ринкове 
середовище, а також через відстеження результативності діючих регуJUlТОРНИХ 
актів. 

З.2 Фінансово-кредитна та інвестиційна політика 
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва 

передбачає мобілізацію в місті фінансових ресурсів з усіх можливих джерел 
фінансування для забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу, яка 
здійснюватиметься як за рахунок бюджетних коштів, так і за допомогою 
активізації фінансових установ. При цьому, увагу передбачається приділяти 
розвитку мережі фінансових установ, що кредитують малі підприємства на 
пільгових умовах. 

Реl;Шізація заходів цього розділу Програми дозволить розширити коло 
джерел фінансування малих підприємств і збільшити можливість та ймовірність 
отримання ними фінансово-кредитної допомоги в першу черry тих суб' єктів 
підприємництва, що здійснюють діяльність у виробничій, інноваційній сферах 

та сфері послуг. 
Одним з пріоритетних напрямків Програми є підтримка інвестиційно

інноваційної діяльності суб' єктів підприємництва. 
з.з. Ресурсне забезпечення та подальше формування інфраСТРУКТУРІ! 

підтримки підприємництва 
" Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб' єктів 

господарювання передбачає подальше створення в місті банку даних 
нежитлових приміщень, незавершеного будівництва та обладнання, що можуть 
бути передані в оренду або у власність підприєм~ IWIJIXОМ. аукціонів та 
конкурсів, тендерів, створеннв умов для розвитку ЛІЗИНry, ПОЛІпшення умов 

ресурсного забезпеченнв малого підприємництва · 
:.; Основними елементами існуючого базового блоку об' єктів 
іНфраструктури розвитку підприємни~тва відд!:tення банків, ю~идичні та 
аудиторські фірми, бізнес-центри, !НФ.ОРМ~I~но-консультаТИВ~1 служби, 

. об'єднанНJI підприємців. у перспеКТИВІ МІСЬКИИ Інфраструктурнии блок буде 

. 'доповнюватись за рахунок створення "єдиного вікна"де планується надаватись 
: .~еКілька дозволів та консультаційні порслуги. ... . 
. :. :'. ~ ага приділятиметься трансформацll та ПІдвищенню 
::.:.фj' :'1. олов~а ув ПІ.ДТnИМКИ підприємництва . 
. ',е e~BHOCTI недержавних структур '''І'''. ••• • •• 
о: . \ ... : 3 4 І Ф .... ПІД· тримка та робота ІЗ засобаМl1 маСОВОI IнформаЦl1 : '.. • • н ормаЦlина . б .. . Ф ... ::.;' :.:; ..... І Ф .... ПІ·дтримка та робота ІЗ засо ами маСОВОІ ІН ормаЦll 
:";'. -: .• "1 Н ормаЦlина · Ф . б'. 
:!о'х . енна системи забезпечення ІН ормаЦIЄIO су ЄКТІВ 
~\ .::~q~~~.заходи щодо створ п 13 
;.·';.~.t::-·T +. : : ... 



малого підпри~ництва, ... формуванНJI позитивної громадської думки, 
розпо~сю~енНJI. lнформацl1. про діяльність суб'єктів підприємництва, 
актиВlзацll учаСТІ представниК1В об'єднань підприємців у роботі координаційних 

рад з ~итань. роз~итку малого підприємництва, виданНJI інформаційних 
бюлетеНІВ, ДОВIДНИК1В, використанНJI телебаченНJI і преси для оперативного 

інформуванНJI суб' єктів підприємництва, залучення до співпраці регіональної 
торгово-промислової палати з метою отриманНJI підприємцями новітньої ділової 
інформації. 

3.5. Підготовка кадрів MaJJOrO підприємництва 
Шдготовка кадрів для малого бізнесу передбачає комплекс заходів, 

спрямованИХ на підвищенНJI кваліфікації представників бізнесу для роботи в 
умовах ринкової економіки, запровадження системи підготовки та 
перепідготовки кадрів для малого підприємництва через учбові центри на базі, 

w •• •• •••• 

центру заиНJIТОСТІ, ПІДГОТОВКИ кадРІВ для ПІДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ З числа 

незайнятого населенНJI. 

4. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансове забезпеченНJI Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету, вітчизНJIНИХ та іноземних інвестицій, коштів центру 

зайнятос~і та інших джерел фінансування. 

5. Організація виконання Програми та KOHTpOJJL за ії здійсненням 
Програма розвитку малого підприємництва на 2005-2006 роки 

погоджуєrься в установленому порядку головним управлінНJlМ економіки 
Облдержадміністрації та з, Представництвом Державного комітету У країни з 
питань регуляторної політики та підприємництва, затверджується рішенНJlМ сесії 

міської ради. 
Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в 

місті здійснює постійна комісія з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів T~ цін .Функції пі~ГОТ.ОВКИ .. ПРОГРами 
безпосередньо виконуе управління еКОНОМІКИ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради та 
координаційна рада з питань розвитку п~при.ємни~тва та ~абезпечують Ї~ 
реалізацію у повному обсязі і надаю:ь ВІДПОВІДНУ I~~OPM~~~ у визначеНІ 
терміни головному управлінню еКОНОМІКИ облдержадМIНlстрацl1 щоквартально 
до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом. . 

у процесі роботи до Програми розвитку малого ПІдприємництва на 200~-
.2006 роки можуть вноситися зміни та доповнен~ з ~етою >:очне~НJI окре~их ІХ 
" ~озицій, виходячи з вимог часу і зміни еКОНОМІЧНОІ та СОЦlалЬНОI ситуацl1 як в 

,країні так і в місті . 
. " ;. . '6 О . • результаТІ' виконання Програми розвитку MaJJOfO 
.. ,: ';: .,.. • ЧlкуваНI 6 
'~ ..... : " '. підприємництва на 2005 - 200 рОКl1 
':: :::.::" '., Реалізація заходів Програми передбачає: о. • 
. '; '.:/' ". . .. малих підприємств ДО БІЛЬШ НІЖ 900 одиниць, 
~ ·.~ ... Зростання КІЛЬКОСТІ ДІІОЧИХ 14 :.:: ~;~": .,;: ... ~ . ............... :.'" . 



- створення у малому бізнесі щорічно більше 1,5 тисяч нових робочих місць; 
- зростання до 7,5 тисяч осіб чисельності, зайнятих на малих підприємствах; 
- підвищення до 17,8 відсотка частки малого бізнесу у загальнообласному 

обсязі виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг; 
- підвищення до 24 відсотків частки малого бізнесу у загальноміському обсязі 

виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг; 
- зростання майже на 12 відсотків обсягів виробництва продукції, виконання 

робіт та надання послуг малими підприємствами. 
Це дозволить забезпечити значні додаткові надходження до бюджету від 

діяльності суб' єктів малого підприємництва, отримати додаткові товарні 
ресурси, підвищити рівень конкуренції серед вітчизняних товаровиробників. 

для реалізації вказаних завдань передбачаєrься: 
- забезпечити стабільну правову основу для ефективного розвитку 

підприємництва в місті; 
- активізувати роботу щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних 

• • w • ... • 
lнвеСТИЦlИНИХ та lнноваЦIИНИХ проеКТІВ; 

. забезпечити рівномірний розвиток основних елементів ринкової 
інфраструктури на території міста та наблизити ії складові до потреб суб' єктів 

господа~ської діяльності 

НачаJJЬНИК 

упраВJJіння економіки С.М.Возняк 
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:~;'/~~~,: 'J ~:,~ .. ::??: :':.~; .. ' ,ЩОДО РЕAJП3~ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ШДПРИЄМНИ'l.'rвА В М.БРОВАРИ 
~":: :0,:,; о'. ,-., ,~" ~ НА 2005-2006 РОКИ 
# ': ... :·0 ... ' ,; ' .... " .. ,... :.. f • , 

.. --.... . 
.--;.. ....... .... ._ .... 0.. . ... - ... ,о 

Джере.па 06скгв Очікувані 

х!', 
.. ':!: .. : .... : .. : .. , . , , , Термів 

фіваи&:ува Фінансуввнни paYnЬТВТlI 

піп 
Зміст заходу Ввкоиавці Вllконання 

(ТВСе_l'ри.) иив 

2005 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 

о 1. Нормативно-п~авове забезпечеННJI програми 
L.l. ВпорВдкуваННR нормативного реryJlюванНR пїДПРllЄМНllцькоі дівльності 
r.l.l. Здійснювати аваліз проектів та діючих УправпінНJI економіки Постійно у межах - - Удосконanе 

законодавчих актів, що реrymoють Об"єднана Державна податкова інспекція кошторису HНJI 

~ідприємницьку дiJшьність та вносити Об'єднання підприємців та підприємств (за виконавців законодавчої 

пропозиції і зауважеllRJl цempальним згодою) бази 
органам виконавчоі впади щодо їх 

вдосконanеllRJl 

1.2. Створеннв СnPВЯТJlВВИХ hopmatobbo-праВОВIIХ умов ДЛR розвитку малого пїДПРllємнuцтва в місті • 
1.2.1. Покnасти персональну відповідальність ЮРИДИЧНИЙ відділ 2005-2006 - - - ПокращеННJI 

о 

на керівників BiдAiJliB та служб Фінансове управлінЮІ умов роботи 
виконкому щодо пiдnриємниц 

- прИЙВJ1ТТя рішень, що погіршують твв, 

умови здійснеННJI підприємницької підвищеННJI 
діяльності; відповідanьн 

- зanyченНJI коштів суб'єктів ості 
п~иємни~коїдiJшьності,втому посадових 

числі до фондів, спеціальних осіб 
рахунків, yrвopeННJI JIКИX не 

передбачене законами Украіни. 
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*' ~1;~!.;2.? .. pl·~~~;:>;·!~~~~~~~·2 :.!l.~O~- .. ~~~~'~ УпрllВJlїивJl економіки 2005 у межах СпрощсlПU1 
i/~~(Г:":':~" .. crвОРИПІ І.:у ' М1СП • "F.ЦВlle 'BUCIIO"ДJDI Проеп "БІЗІІРО" копrroрису процедури 

·f •• ··:;..'\. •• " •..• .... '... ." . • .. 
~ :-: ': . ':. ,СПРОЩeJlllJI' процедУРИ отрим8ВВJI виконавЦІВ 01р11lt11ШlUl . 
" ......... ~.'.. ... . ... '.. .. .... . . 
~ '~'.' ~., " 'дозвоmв ка H8Д8ВВJI консynьтативвих дозвоmв 
:. О'; •• , 'поl'!nvr ... . 
І '. _.J .. 
1.2.3. І Зanyчити бізнесові кола міста до спів

праці з Проектом ЕРУМ (економічно
розвинуті Українські міста) 

УпрaвлiинJI економіки 

1.3: І Реа.пізаціи ЄДІІІІої державиої реryJIВТОРИОЇ поJIЇТDКD 

" 
2005-2006 

1.3.1. І Забезпечити рeaniзацію державної УпрaвлiинJI економіки; 2005-2006 У межах 
реrymпoрної політики у сфері Відділ містобудувlUlllJl та архітектури; копrroрису 
roсподарської дiJшьноёri щодо: Земельний відділ; виконавців 

. плаиувавви дiJшьності з підготовки ІиспекцїJI державного архітектурно-
проепів регуmrroрвих апів; будівельного коитроmo; 

. оприmoдвеlПlJl проепів регули- Спецвідділ коитроmo за ставом благоустрою 
- .'" І тоиих апів з метою одеРжaв:вJlзаува - та зоввimнiм дизайном міста; 

1.3.2. 

жень та пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, іх об' єднань , пред -
. сТавників rpОМаДськості; 

систематичне здійснеlПlJl відсте

жеш ефективності діі виданих регули
торних впїв. 

Оперативно доводити до підприємців 

інформацію та роз'яснеlПlJl щодо нових УпрaвлiввJI економіки; 

нормативно-правових впїв та вимог Координаційна рада з питань розвитку 
законодавства; забезпечити залучеlПlJl підприємництва; 
широких кіл rpомадськості, 

rpомадських організацій та об'єднань Об"єднана Державна податкова інспекцїJI 
підприємців до обговореНВJI актуальних Місцеве телебачеНВJI "Наше місто" 
питань розвитку підприємництва на Редакції газет: "Нове ЖИТl'Я", "Броварська 
нарадах, "!gJугJIИX столах", семінарах, у панорама" 

17 

2005-2006 І у межах 
копrroрису 

виконавців 

ЗалучеВRJI 

підприємців до 
економічноі 
розбудови міста 

РозпmpеНВJI 

гласності та 
відкритості 

-11-
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?' ~·J~3;:З~;:.' .:за6езпечИТir,-ПРоведеlПDl досліджевiur ВідДіл статистиіСи; 2005-2006 у межах 3иїмвини ., І' • ..,.,··.· .. ·,.· .. ...••.. ., - . . 
~ :~:(~;·~:·i ·~~I!KOro.: ривку товарів та поcnYr з коurroрис~ бар'єрів ДJUI 

;:.:i·~:·., ~ о. :М~ОЮ~, визиачеВНJI вшmвУ ва вих Відділ з питань торгівлі тапоl?УТового ВиконавЦІ вступу 
І .~. '. ~'єктiв roсподаРЮВaвJIJI. обслуговуванНJI управлінНJI економіки в нових ." .. , .... 
o~' : о: : .. : :; ,'ї-:. о І' '.. • .' суб'єктів 
'::: . -: . господарюв; 

1.4. 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.2. 

1.5. 

ПїдвищенRИ ефективності робото КООРДllнаціііНllХ рад з Пlпань розвитку підприємництва 

Залучати ва розширені засiдaиНJI УправліиНJI економіки; І 2005-2006 
коордиваційвих рад з питань розвитку Об'єднанНJI підприємців та підприємств (за 
підприємвицтва керівників громадських згодою) 
об' єднань підприємців ДJUI розглвду 
актуальвих та проблемних питань, JIКЇ 

зачіпають права та інтереси 
п; nnnиємців. 

Заслуховувати на засіданнях УпрaвnilПUl економіки; І 2005-2006 
координаційних рад звіти керівників Координаційна рада з питань розвитку 
відділів та служб з питань реалізації підприємництва; 
державної реІУmrrорвої політики та 
виконaRНJI програми розвитку 

підприємництва 

Забезпечити ва засіданвих міської ради, І УправліRНJI економіки 
виконкому та Координаціівої ради з 

питань розвитку підприємництва 

розгJUIД питань щодо ставу розвитку 

підприємництва та реалізації державної 
реІУmrrорвої політики у сфері 
господарської~ності. 

2005-2006 

Створеннв С:ПРИВТJlIIВIП умов ДJIВ BiдKPllТoro діaJJОry між органаМl1 ВJlаДl1 та бїзнеС:Оl\1 

У межах 

коurroрису 

виконавців 

УМІ:Жах 
коurroрису 

виконавців 

У межах 

кошторису 

виконавців 

ННJI на 

ринlОІ міста 

Покращеннs 

умов роботи 
підприємців 
розmиpеВНJI 

гласності та 
відкритості 

ДОСJlПlенНJI 

відкритості 
та 

прозорості 
peIYJlJlТOp 

вих процесів 

РозmиpеllllJl 

гласності та 
відкритості 
щодо ставу 

розвитку 

підприємвиц 

тва 
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:5.1.~~:. · ·~,:;езж;tечити оперативний розгmrд скарг Від,ціли та служби виконкому 2005-2006 У межах - - Забезпечен 

1 "іІ: ':.:; і:· ; .... " ~. .... . . . 
коUП'Oрису .';' ::;,І •. -та . звернень mдпpИЄМЦlв через ни ,.... . 

'орrainЗацію '0 роботи громадських виконавців відкритості ., 0·0 

о;'.!< о о 

' .. :.- .. ' · приlмапевь підприємців та гласності 
~ .. о 

у процесах · . .. -.. ;. '. .' . 
здійснення 11 .. 
економічних 
рефОрt.1 

- -
.5.3. Залучати до співпраці проект "БІЗІІРО" Управлівии економіки 2005-2006 у межах - - Забезпеченн 

3 метою вадавви прапичвоі допомоги коUП'Oрису JI виконання 

щодо прИЙВJ1ТПO регуJUlТOРВИХ актів. виконавців Закону 

Украіни 

"Про засади 

державної 

perymrropHoї 

політики у 
- сфері 

roсподарськ 

ої 

- ---
дiJшьності" --=-

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика 
2.1. СОРИВВВВ соціальво-еКОНОl\dчному розвDТКY міста за рахунок підтрlll\IКII маЯl1Х підПРIIЄl\IСТВ, що здіЙСНЮIОn дївяьність у 

пріоритетних вапрвмJCU 

2.1.1. Сприпи створенню філій та відділень Управління економіки 2005-2006 В межах - - Фінансова 
банків та небанківських установ, які Відділ архітекrypи та містобудуванНJI; коштори- +. підтримка 
надаватимуть кредити суб"єктам су малого 

господарювання Інспекція державного apxiTeкrypHoro виконав- бізнесу 
ко!!!роnю ців 

2.2. ВстановленВJI правових умов щодо фінансовоі підТРllМКl1 l\lаяого підПРШ:l\lllllцтва небанкіВСЬКllМl1 фінаНСОВllМl1 ycтaHOBal\111 
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,в.:'? lі";! !~.~JipиПи сТВореliвю то~ариств 
!', __ '!', ' •• ',4-": ., .' • .. .. ... • 
r.;\ ••••••• "" .: :mдпpИЄМЦUI ДD взаємного 

,"'-;:: .. ',~': ::': ", .. . 
.. ,,"::' .... "", 'lCpeдв"l'YвaввJl та C'IpaxyвaRlU[ РИЗIIJQВ 
.. -; оо :,' ."", .• ~ ~ ! о.... • .' 

' .• : ':" .'.... мапих IDЩIPИЄМСТВ 
,,:.~ ... ~.,;. .. .' . . 
... ОО .. .. •• 

:---"'.,:':-<f" "'-"'0 ;. ............. ,ОО 

~ .~ ••• 't. ., .: ~ ~.' ........ ;:.. • .. 

. 2 .. ~:2"; .. ·::I:c~~ стВореRJПO ва базі Київського 
.~: . ':.. " :дерЖaisВО-ХОмyRальвого' фондУ 

.. :ІіЩіримКil підприємництва фінансово
_ І кредитну спілку ДJIJI міхрокрeдиryвaJIIUI 

мапих підприємств - Фонд 3УC'lpічвого 
фінансувавва проепів (3 урахув8IIИJIМ 

- І ДОСВіду країв _ чпеИЇВ Європейського 
союзу) 

. ДерХСВІІИЙ реєстратор; 

об'єдн8НRJI підприємців та підприємств. 

УправлiннJI економіки; 
Об"єднанНJI підприємств та підприємців 

---I·--.---I-· ....... -.,-..--.-...... I~----' 
2005-2006 І у межах 

коuпoрису 

виконавців 

2005-2006 І У межах 
коurrорису 

виконавців 

;' ,~~ ... :.:~. ~' .. 
КРОДИ1)'ВанНR 
та 

cтpaxyвaнНJI 

ВЇДризикїв 

BeдeHНJI 

бізнесу 

Фінансова 
підтримка 
малого 

підприєltfниц 
тва 

2.3. Створеввв умов ДJIИ реuізаціі пріОРllТImIИХ ваПРRМків рОЗВl1ТК)' MUOro підприємвицтва 3 викорис:таИВRаl СПСТDІИ фравчаDЗIIНry, 
Jlїзивry, актввізаців процесу івтеграціі MUВX і Вe.JIИКlIХ підприємств. 

2.3.1. 

2.4 
2.4.1. 

2.5. 

Поширити досвід малих підприємств, 

що успішно працюють за системою І УправліННJI економіки 
франчаАзинry 

2005-2006 

ВдосковuеВВJI форм і механізмів кооперації мі. Be.JIllKllMl1 та МaJlllМl1 підПРUЄ1\1стваМ11 
Надава1И суб'єктам господарювaННJI І УправлінНJI економіки І 2005-2006 
інформаційну та оргавізаційну 
підтримку щодо cтвopeННJI ЮІастерів 
lПJIJIXом проведеННJI презентаціЯ та 

ceмiвaj)iв 

Впровадженнв інвестиційноі поnіТllКИ 

У межах 
кошторису 

виконааціа 

У межа.'t 

кошторису 

виконааців 

ПЇДВищенНJI 
piBНJI 
інформовано 
сті щодо 
фран

чаАЗИНГУ. 

Розвиток 

зв' изків ltlіж 
вenиЮВlта 

малим 

бізнесом 
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ї2:S.2?~. ·ПОCТilbiО·j:; оноВmoвати банк даних І УпрaвniННJI економіки 
:л :. •• r-..!. ._ f • ~ '." •. , "~.' •• :: .. ".. • • .. 
•• ,...... t,. • ..... ~~. 'проexnв суб'ЄП1В 
l!i71~\~.:i·.:~ ~"~~' '·0 .... 
·l·t:·,·~· ... mдпpиємвицrва . . W1e', ': ':;',:'; ,: :\' .. , 
2.:5.3,': Забезпечити· ІІЇд'ІрИМХУ . інвестиційних 
k' ','. ' .. проектів суб~єктів малого бізвесу, І УправліиНJI ековоміхи 
~: .. ~:'. :. '.... . орієИroваиоro ва виробиичу та 

івиоваційву сферу 

2005-2006 , у межах 
кошторису 

виконавців 

2005-2006 І у межах 
кошторису 

виконавців 

- . -\\-

-11-

1.6~ І Вставовленнн дїJlовпх зв'взків із зарубbкmll\tll ДЇJlOBIIMII колами, об'єднаННRМН підприємців, мїжнаРОДНllМl1 торrовпмп палатамп 

2.6.1. І Забезпечити пошук ділових партнерів І Управління економіки 
ва зовнішньому та внутрішньому 

2005-2006 І В межах 
КОlІПори 

су 

1.7. 
2.7.1. 

ривках згідио замовлень мanиx 

підприємств та підприємців. 
Організовувати і проводити робочі 
зустрічі зарубіжних ділових партнерів з 

предствввихвми малих підприємств та 
mпnnиємця:ми обпасті 

Стпмутованнн пjдПРВЄМ!lвцтва кк суспim.вокорuсву і економіЧIIО-ДОЦЇJlЬ~ самозайввтість 

виконав

ців 

Надавати фінансову підтримку Базовий міськрайонний центр зайнятості 2005-2006 У межах 
нeзaйнJIтoму насепеиию через виппату кошторису 

одноразової допомоrи по безробітno виконавців 
дmt започаткування підприємницької 
діяльності, надаючи перевary 

соціапьноиезахищеним верстам 

насепеНllJ[ (жінкам, молоді, інвапідам, 
звШьиеиим у запас 
військовослужбовцям) 

РозmиpеННJI 

сфери 

бізнесу 

Зменшено 
ріво 

безробітrJl, r . 

створещ 

нових 

робочих 
місць 

.-:. 
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~tr·2:7а2.~.,.ЗДЇiIciпd .. aпr.ВIIПJI&П( дoтaцiit .: .' . 2005-2006 Умехсах - -1;:..~~ .. .!'3· •• : ; ..... - ~ ... -- .... , _.." ., : кошroрису ~ ... ,. !.;.\ .. ~~. mдпpИЄКC'l'Вам~·що зможуть '. . . 
f;*\;~~. - , .. - ,. .." \. 

" виконавців &~ •. :':"-:/. ';.. забезпеЧуваіи працевnamтyв8IIIIJI .. 
f~C: . :~; ;беЗробі'Пllix ва допоміжні робочі мicЦJl, . ... -. .. . .. , ... 

: .~ 11.:' ::: :Надаючи перевary ..' ... . .. .. . 
;.. : : -:' соціішьвовезахвщеним верстам . . 
". . . . васепеш (жінкам, молоді, інвалідам, 

звільненим у запас 
війсы(воwI .. J~овцJIм)) 

2.9. Ство~евви 6азо давпх cy6'єкriв підпрОDlВПЦькоі дisшьноеті 

2.9.1 Створиrи реЄСІрИ суб'єпів Держав1lИЙ реЄСІратор 2005-2006 у r.fеж8Х - - ВjдстежеВВJI 

пiдnpиЄМ8и":rвaзавидами дUшьвості і кошroрису дUшьиості 
забезпечити їх поcriйве оиовлeввJI 

виконавців 
суб'єктів . 
roсподарюва . 
RВJI 

. . 3. Ресурсне забезпеченви та ПОД8JIьmе формування інфраструктури підтримки підПРИЄІlництва 
3.1. Створеввв умов ДJJJI rосподарськоі дївльноеті M8JlOrO підприємництва 
3.1.1. Відновити роботу фов.цу пiдrpимки 2005 Міський 20 - ПохращеВВJI 

підприємни '"Іва. • УпрaвлiввJI екоиоМЇХИ бюджет YМOBДJUI 

здійсиeвнJI 
підприєltlRИ 
цькоі 

І -
дiJшьвоcri 
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llri~?;J' ~~ПР~:,_,'t'ПeJ?eда'fї .:-:. ycтaв~ВJI~Hoмy '. .., 2005-2006 У межах' , 
~ . .::-,..:.:· ... і .. . :і .поpRЩCY. ва ~гoввx, умовах в ореаду Упрaвmввя комунальнО1 власноcn коuпoрису 

:: •••• , •• If+ •• • •••• '. '. ., • 

~. ::: '.:'" ~:,.~' .... "'~~(, ,У.: ВJЩ~вість' суб'єктам малого виконаВЦІВ 
о. ",' ... ,..... ...... ".. • ... • 

: :', ..... :: .... ~. mдпpИЄМllИЦПlа нежилих та вІЛЬНИХ 

: :,t.;;:··· приміщень або iиmого верухомого 
::: : .< • маііва, не зваходитьCJI у власності 

":;''':;~-: .... :територіальвих громад ДJUI здійсвеВНJI 
-. '. . . підприємницької дUmьBocтi, що дієво 

3.1.3 

• ВІШИВає ва соціально-економічний стан 
міста, в тому числі ва пільгових умовах. 

Надавати суб'єктам підприємницької Відділ містобудуванНJI та архітектури 2005-2006 І У межах 

дiJшьиості ва конкурсних засадах місци І І коuпoрису 
ДJUI здійсвеВВJI господарської дiJшьвості виконавців 

3.2. 
3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

зriдно розроблевого та затвердженого 
геверального плану на забудову. 
ПокращанВR умов ДJIJI здісиеИНR підПРllЄМИИЦЬКОЇ ДЇВЛЬНОсті У сфері торгівлі та побутового обс:луговуваИНR насenеИИR 

СпрИJlТИ ре~онстрУІЩЇЇ діючих: І Відділ архітектури та містобудуванНJI 2005-2006 у межах 
мВl'8ЗИН1В, коuпoрису 

кафе; виконавців 

Сприяти будівництву вових торговий 
центрів та модернізації діючих ривків з 
метою перerвореВВJI іх ва торгівельно
ce~Bicвi комплекси 
Сприяти будівництіу комплексу з кафе, 
перукарнею в парку "Перемога" 

Відділ архітектури та містобудуванНJI 

УправліННJI еКОНОМІКИ; 
Відділ архітектури та містобудування 

2005-2006 

2005-2006 

у межах 

коUП'Oрису 

виконавців 

у межах 

кошторису 

виконавців 

3.3. І ЗабезпечеИНR доступу суб'єктів мапого підПРllЄМНllцтва ~o о~ержаННR на КОНКУРСНІІХ :Іасадах .J!еПОН8JlЬИОГО :lаМОВJIеНИR 
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Покращеви: 

YМOBдruI 

здіііснеНIUI 

підпрИЄМВI 
цької 

дiJшьності 

-11-

-11-

-11-

-11-
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113';з~J,'::':'/~' : . : ~єкrи '.' мап0", 
і , і' і 

2005-2006 , у межах І 

кошroрису 

виконавців 

, Зa6e:sПe1lС1 

.=::::.r:~~ .. ::', : . jЦпp~ємвИцlва ДО участі У тeJfДepax по І ГOJIовні розпорJIДВИКИ коштів міста. 
;. .:': .. :.'" зU:,yпiiШi '1'Оварів, р001Т і поc.пyr 

иріввих 

умов між 
суб'Є1C1'D{ ,:;:. •• # .... 

:. .'. roсподаРI4 

:1 .. І ВВJI 

ІМ-
13..4-11_ 
і 
І 

3.6. 
3.6.1_ 

11з..6.2. 
І 

Ot;pи"ннм перtЩaЧЇ с:,у6'оааи DiдпpПDtвl"'ькоі ДULі1ЬВОСТЇ 06'о..-тів Вe:Juершеиого 6удівВПЦІва ДJUI подальшого ВlІКорпстаlПUl 1: 
,...:& дdчnиoc::lї 

'І ~ Ci:SE !~e.,.us оВєаіів 
везаеqli11е&uіО БJJ.jВН,tll·ISa &2зaIlJ'ІИПІ 

11 мапі піш:Іриекc:rвa до заверmеви їх 
, ,"", і аа ь" , a~ і введeи:&Jt В eECIIJI.Y373ЦЇlo. 

Ві!ШШ DDЇraIJьBOro б)~ШЩlва Броварської 
міСЬАОЇ paz:tВ. 
ІІідпрИDrСІВа, ш заШІ8ІОТЬа будіВВllЦТВО)1 

в місті. 

СпрlUlТВ "аш су6'о..-ПВ підПРПОlВПцькоі дЬшьиоm ~ виставках та ВР&lарках 

Сприпи УЧаС1Ї суб"єпів "ІaJIОro та І УправпіИВR ековоr.1ЇJcи 
середвьоro ОJЗВесу у виставDX-

~ ві проводпьа: п в Украіві 
'ІВ і за її 1І'ezю.rч; 

До да ЮСІа opI2SЇ303,)вaiB виc:тamcy-

~ 'ШВ8ровироБJDПdв міста., 1 УправліlПUJ економіки 
залучаючи до yчacti в вих суб'єкriв 

малого підпрИЄN8И1(111а 

2005-2006 І у )(ежа.~ 
кошторису 

впхонавців 

2005-2006 І Кошrи 
підпрuємс 

тв та 

ПЇДПРВDІ 
ців 

2005-2006 І У межах 
1С0шroри 

су 

ВИlCОНав

ців 

4. IнфОР&lаційна підтрИ&lка та робота із засоба&IИ alaCOBoi інфОР&lацаї 

І l1i.aвищеm 

plВU 

івфОР)fОва 
сті суб'ЄJai 

підпрИDJВl 
ЬКОЇ 
дiJшьвості 

, 3pocтaвJIJI 
потенціалу 

~Ianoro 

підпрвЄМIDI[ 

'ІВа -
Зроc:raвив 
потевціапу 

малоro 

підприємвиц 

тва 

4.1. І YдoCКOBaпeВНJJ фора. івФораlацШНО-КОНСУJlьтаційного забезпечення підПРJIОIНJlцькоі діяльності, постійного і своєчасного OHOВJIeHВJI 
.івформацііівпх банків дa~_ ПjJО івфl)~аl}'вання суб'єктів підПI)UОIНllцькоі діялы�ості.. 

'7,4 
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4:J:z:·;t~: :~O~~~A!9'~~Beт де Упр8llJlївlul еКОJIВоltlїJcи; 2005-2006 Vltlexeax - - 3абезпечеии .. :., ... -. ...... 
Відділ Bвyїpimвьoї по.пітики; JI відкриrocri r!:~ :.~';:' .. : .. 'JiaДaВaти ііІфорМацію ПРО'ввcraвки та кошroрису 

~'1~ .... ,.1 

.~~щ ~ про~О-.rьCJI пв Украіні виконавців .............. , 
та 

~~1·~:~.:; 
'ЇаІС іза її меЖаМи ' 

. 
прозорості 

;~.: : .:.~, ' ~ :.... ...... .. ....... !. .. 

6.2. " щфор~аційве заб~печеввв суб'єктів пїдпроємвпцтва 
.. О •• 

4.2.1., Висвітmoвати в телепроrpамах мережі Місцеве телебачеВВJI "Наше місто" 2005-2006 У межах - - 3абезпечевн 

, телебачеВВJI "Наше місто" роботу УПР8llJlївlulеконо~ кошторису я відкритост 
, , підприємств малого та середнього ВИlCонав- та 

бізнесу. ців прозорості 

4.2.2. Інформувати через засоби масової РедаІЩія газети "Нове ЖRТrя"та "Броварська 2005-2006 Кошти - - ВисвітлеВВJI 
інформації про дiJmьвїcть суб'єктів панорама" підпри- позитивного 

підприєlt' е И І (Іва МЇСІа, висвітmoвати іх Упр8llJlївlulековомПи DfCТ . досвіду 
доевїд, бпaroдііеИI(tво та спонсорство У дія.пьності 

. засобах масової інформації малого 

бізнесу 
4.23 ДоспіджеВВJI думки стосовно розвитку 2005-2006 Міський ЗО -. 

013Неса в місті, ВИJlВJlеВВJI перешкод ДJIJI УправпіВНJI eKOHO~ бюджет 
розвитку підпрИЄМВИЦІВа, співпраци З 

ор~ами виконавчої впади(проведеВВJI 

соціальних досліджень, авкетуваивя, 

круглих столів, бізнес-форумів, 
семінарів) 

4.3. ФОРlsyвавви ПОЗDТDВвоrо bl~"y ПЇДПРПОІНПЦЬКОЇ ДЇВпьності серед rpOMaдcЬKOcтi 

43.1. Проводити конкурси у сфері послуг та Управпіввя еконоМЇп 2005-2006 В межах - - -11-
Іромадськоro харчувaВВJI. коurrорису 

виконавців 

4.4 ПідвпщеDНJI рівви звань підПРПОlців з mпа •• ь податковоrо законодавства 
4.4.1. Продовжити роботу по надввmo Об"єднана податкова інспекція 2005-2006 У межах - -

консультацій з питань застосув8НIIJI коurrорису 

податковоroзаконодввства виконавців 
-

25 
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; ,~.'j:\~;':~"S.:' '::~'!.::.> ':' '5. Пїдготовка кадРІВ M8JJOrO ПlДприємиицтва 

.:~~~~.~~~ ~ ЕПЩr:oтавКа ~ ~~p~~iдrOTOBKa кадрів l\18J10rO підпр~ЄМНDцтва 

:5;1.1;: ; Спрiuти . здійсйеВlllO навЧ8RIIJI та І Базовий міськраіцеВ'1'р з8ЙНJ1Тості. 
:'::~- ; :'- ... переiuдroТoвці . ·.кадріВ ДJIJI сфери ::: >:' : '. ЩдпРиєМщїщтва'у 'Вищих навчальних 
.. '.- .... 'зшадах м. Києва та Київської області 

. , 

2005-2006 І В межах 
коштори

су 

виконав-

ців 

-11-

llaдавви КОНСУJJЬтаційвоі та методичноі допомоrв rpомадииам, JlIСі ВВJlВВJIII бажаВВJl займатись підПРПЄМИПЦЬКОIО дiJшьиі&:ТJО 
5.2. 
5.2.1. 'ЗдійСВІОвати консультаційні поcnyrи ДJIJI 

підприємців, у т.чо початківців з питань 
законодавств~ й оподаТКУВ8RIIJI, 

менеджмеll'I)' та марксrишу, н8ДВнви 

допомоrи підприємцим з розробки бізнес, 

плавів 

Базовий міськрайцеВ'1'р З8Йвятості 
2005-2006 І у межах 

кошторису 

виконавців 

ШдвищеННJI 
рівИJI 
підготовки 
кадрів ДJIJI 
сфери 
мanоro 

підприємииц 
тва 

5.5. 3a.nyw1еиВR до пїдпрпємвпцтва соці8JIЬИО Вe:JaDlЩеввх категорій иаселенВR та ПЇДвпщеиВR ефсктпввоm пїдroТОВКlI КадРів 

5.5.1. Оргавізаціи впроваджеВВJI навчальних Управліввя освіти; 2005-2006 У r-fежах 
програм з основ підпрИЄМІІИЦЬкоі Базовий міськраіцентр зайнятості кошторису 
дiJшьвості на базі зaranьноосвітвіх, виконавців 
професійв:вх, вИJЦИX навчальних 

закладів та зВJOIадів піCJIJIДИIIЛомвоі 

освіти, що СПРИJlТИМе адаптації при 
роботі в ривхових умовах та 

підвищеввю обізнаності підпрИємців в 
сфері BeдellНJl майб~ого tiёЦё~~. 

26 

ШдвищеRИJI 
рівИJI 
підготовки 
кадрів ДJIJI 

сфери 
мanоro 

підприємниц 
тва 
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