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1.

Інформацію
про хід і результати виконання Програми розвитку
малого підприємництва в м. Бровари на 2005-2006 роки взяти до відома
(додається).

2. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в м .Бровари на
2007 - 2008 роки згідно з додатком : .
з. Рішення міської ради від 10.03.05 N!! 655-32-04 "Про затвердження
Програми розвитку малого підприємництва в м. Бровари на 2005 - 2006
роки" зняти з контролю, як таке що виконано.
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про хід і РЄЗУЛЬ111а111U вuконання Проzрамll p03BlllIlКj1 малоzо
lІїдllРllЄЛfНlll(lІlва в Лf. БроваРll на 2005-2006 РОКll •
В місті Бровари прийнята Програма розвитку малого підприємництва
на 2005-2006 роки, якою передбачено ряд заходів для підтримки та розвитку
підприємництва.

Аналіз

результатів

реалізації

Програми

розвитку

малого

підприємництва в м. Бровари свідчить про те, що відбуваються позитивні
зрушення у розвитку підприємництва міста. Мале підприємництво як
самостійний і незамінний елемент ринкової економіки є одним з ефективних
важелів рішення таких економічних і соціальних проблем як сприяння
структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази міста, швидке
насичення ринку товарами і послугами, послаблення монополізму і розвиток

конкуренції,
підвищення

впровадження
експортних

досягнень

можливостей,

науково-технічного
забезпечення

прогресу,

зайнятості

значної

частини населення, чим знімає напругу в суспільстві, викликану безробіттям.
Крім того, розвиток сектора малого і середнього бізнесу сприяє розвитку
середнього класу, що, без сумніву, є фундаментом ринкової економіки.

Приріст кількості діючих фізичних осіб
діяльності по місту за останній рік склав 93

- суб' єктів підприємницької
% , малих підприємств на 4%.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб за останні два роки збільшилась
майже на 23% (з 6117 до 7504 особи) , малих підприємств на 28% (з 1639
до

2097

одиниць).

Кількість зайнятого населення на малих підприємствах за останні два роки
поступово збільшується з 5876 осіб до 5967 , що складає 8 відсотків від

зайнятого населення в малому бізнесі по області.
Галузеву структуру малого підприємництва складають:

- торгівля,

громадське харчування

та посередницькі послуги
- виготовлення продукціі

- будівництво
- транспортні послуги
- медичні послуги
- сільське господарство
- операціі з нерухомістю
Відбувається
перетворюються в
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. Відповідно до статистичних даних за минулий рік близько ЗО відсот

КІВ ПІДПРИЄМСТВ

працювали

показник складав близько

зі

збитками, але

в

40 % .

попередніх роках цей

·

Надходження до бюджетів всіх рівнів від суб'єктів малого підприємництва

складають 78 %. За останній рік зросли обсяги реалізованої продукції з 255
дО З51 млн. грн.

у ра.ltІl(ах
ВlIl(ОllаНIІЛ
заходів
IIPOZpllJtfll РОЗВlInі«у .ltІtulого
lІідIlРllє.ltfНlll(",ва "роведено ро60n'У в наСn'У"НIIХ HanpH.ltlI(QX.
В 2005 році розроблена анкета з метою виявлення громадської думки
підприємців стосовно розвитку бізнесу в місті. Здійснено анкетування
близько тисячі суб'єктів господарювання.

В місті з 2005 року почало діяти Єдине дозвільне вікно. Першим
етапом роботи по створенню "Єдиного дозвільного вікна" було підписання
угоди про співпрацю з проектом БІЗПРО, який впроваджується в Україні з

2000

р. компанією

США з

Development Altematives Inc.

міжнародного

розвитку.

за фінансування Агентства

Розпорядженням

міського

голови

від

"Про утворення робочої групи з питань реалізації державної
регуляторної політики та створення "єдиного офісу" в місті була утворена

14.03.2005

робоча група, яка здійснювала певну роботу в цьому напрямку .Проведено

нарад з керівниками відділів та
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служб виконкому, керівниками установ та

підприємств які здійснюють у м. Бровари видачу документів дозвільного
характеру щодо створення дозвільного центру .На всіх нарадах були присутні
представники малого та середнього бізнесу, які приймали активну участь у
роботі по створенню "дозвільного центру" . Завершальним етапом було
підписання Меморандуму про співпрацю по створенню та організації
діяльності "єдиного дозвільного вікна" з оформлення дозвільних документів
у сфері господарської діяльності . Організація роботи єдиного дозвільного
вікна бц.зується на засадах, задекларованих у цьому меморандумі
та
передбачає:

- надання консультацій з проходження суб'єктами підприємницької
діяльності дозвільно-погоджувальних процедур, видачу бланків документів
та надання допомоги при їх заповненні, прийом та реєстрацію документів
заявників, вчинення погоджувальних дій та видачу дозвільних документів,
прийом та розгляд клопотань, надання рекомендацій з досудового
врегулювання спірних питань, які виникають між органами місцевого
самоврядування та суб' єктами підприємницької діяльності;

_ відсутність дій суб'єктів підприємницької діяльності на проміжних стадіях
між поданням документів та отриманням дозвільних документів;
_ оптимізацію міжвідомчого документообігу 'між органами місцевого

самовряду~ання, Їх посадовими особами, установами та підприємствами, які

бу~~ СПІвпрацювати між собою відповідно до регламентів надання
аДМІНІстративних послуг в рамках роботи ЄДВ. За результатами співпраці

міської ради та проекту БІЗПРО рішенням міської ради від 7 липня 2005 року
N!! 740-35-04 створено перше в Київській області "єдине дозвільне вікно". На
виконання Закону У країни "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" яким передбачається видачу всіх документів дозвільного
характеру,

за

принципом

організаційної єдності,

рішенням

Броварської

міської ради від 29.12.2005 p.N!! 868-41-04 утворено "Дозвільний центр" та
затверджено "Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з
міськими
дозвільними
органами,
суб' єктами
господарювання
та
Представництвом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва у Київській області".
Учасниками
"дозвільного центру" є 15 міських дозвільних органів. На базі нашого
дозвільного центру в жовтні місяці 2006 року проведено обласний семінар. В
дозвільний центр звернулося
консультацій.

Надійшло

дозвільно-погоджувальних

1241 суб'єкт господарювання за отриманням
372 письмових звернення щодо отримання
документів, 474 процедури вирішено позитивно,

162 отримано вмотивованих відмов.
Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку

малого підприємництва сприяє реалізація єдиної державної регуляторної

політики. Публічність та прозорість прийнятrя регуляторних актів з питань
підприємництва, в місті забезпечується плануванням діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів та висвітлення відповідних планів і рішень у
засобах масової інформації. В грудні місяці 2006 року на засіданні
виконавчого комітету заслухано інформацію начальника управління
економіки про виконання вимог Закону України ,,про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" установами та
організаціями міста. Затверджено плани діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2005 та 2006 роки. З керівниками відділів та служб
виконкому проведено три наради щодо роз'яснення Зак9НУ України "Про
засади державної регуляторної
політики
у
сфері
господарської
діяльності". З метою врегулювання регуляторних процесів в сфері
підприємницької діяльності є робота координаційної ради з питань розвитку
підприємництва, діяльність якої сприяє розвитку взаємодії між владою та
бізнесом. 12 грудня 2006 року на засіданні координаційної ради з питань
розвитку підприємництва було розглянуто проект Програми розвитку малого
підприємництва на 2007-2008 роки. Відповідний проект схвалений із

-4зауваженнями та пропозиціями наданими підприємцями та депутатами

міської ради, 26 грудня 2006 року виконком Броварської міської ради
схвалив дану програму.

Державним реєстратором станом на 01.01.2007 рік до державного
реєстру включено 5043 фізичні особи -підприємців та 1826 юридичних осіб.
Створена
інвестиційна рада міста сприяє розвитку малого
підприємництва щодо надання земельних ділянок для будівництва сучасних
об'єктів виробництва, торгівлі, послуг та реконструкції існуючих будівель.
Так в 2005 році реалізовано 25 інвестиційних проектів всього на суму 87366
тис.грн, в 2006 році - 35 інвестиційних проектів на суму 148219,3 тис.грн.
З метою пошуку ділових партнерів та залучення іноземних інвестицій
неодноразово міським підприємствам пропонувалось прийняти участь у
всеукраїнських та міжнародних виставках .Зокрема у ІУ кварталі

2006

року

підприємства міста були запрошені на Ш-ій Українсько-Латвійський бізнес
форум в м.Києві, який відбувся 22-го листопада, а також суб"єктам
господарювання з
та
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28.11.06

по

01.12.06

року було запропоновано відвідати І

павільйон Міжнародного виставкового центру та стати учасниками

ювілейного У Міжнародного промислового форуму в м. Києві. ТОВ "Кода"

та мп "Перспектива" взяли участь у зустрічі з представниками підприємств
Ісландії з питань налагодження бізнесових контактів та пошуку потенційних
партнерів з боку української сторони та вивчення можливості інвестицій в

економіку Київської області.

За останні два роки в місті зареєстровано

11
інвестиціями .

спільних підприємств та 14 підприємств із 100% іноземними
На 01.01.07 р.
11800 м. кв. нежитлових приміщень
що належать
територіальній громаді міста, надано в оренду суб'єктам підприємницької
діяльності.

В 2005 та 2006 роках в телепрограмах мережі ефірно-кабельного
телебачення "Наше місто" висвітлено роботу 25 підприємств малого та
середнього бізнесу.

З нагоди Дня підприємця та Дня працівників торгівлі проводились
урочисті збори. Найкращих відзначено грамотами та цінними подарунками
міського голови. Стало традицією до святкування Дня міста проводити

конкурси "Кращий кухар" та "Кращий перукар.
Визначено 3 призових місця та приз глядацьких симпатій. Переможці даних
конкурсів отримали дипломи на цінні подарунки міського голови. До свят
кування

Дня міста було організовано виставку-ярмарок товаровиробників

Броварщини.

8 кращих учасників відзначено дипломами та подарунками як
в 2005 так і в 2006 роках.

в 2005 році 17 юридичних та 5 фізичних осіб-підприємців, а в 2006
році -17 юридичних та 6 фізичних осіб-підприємців працевлаштували 46 осіб
за направленням центру зайнятості шляхом надання дотацій роботодавцям за

рахунок

коштів

Фонду

загальнообов"язкового державного

соціального

страхування на випадок безробітгя. По діючим договорам на відшкодування

витрат на заробітну плату працевлаштованих безробітних за рахунок дотацій
роботодавцям міста витрачено в 2005 році 231733 грн. та 174429 грн. в 2006
році. Надано одноразову виплату допомоги по безробітгю для зайнятгя
підприємницькою діяльністю в 2005 році 112 мешканцям міста, в 2006 році -

47931 О грн. в 2005 році та 233000 грн. в 2006
році. 3а останні два роки
780 осіб відвідали понад 1ОО семінарів з
орієнтацією на підприємницьку діяльність. В 2005 та 2006 роках направлено
на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 660
51

меШІсанцю, на загальну суму

осіб.

3

метою

підготовки

і

підвищення

кваліфікації

кадрів

у

сфері

підприємництва Броварською ОДПІ щомісячно (кожний четвер) проводяться

семінари-навчання для фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності.

Начальник управління

.
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Характеристика
програ"lll РОЗВІІТКУ J\lалого підПРIIЄJ\lllllцтва в "1.БроваРII ІІа

1.

3araJlLlla xapauepllCTllKa "Ііста:

1.1.

Площа території міста Бровари

1.2.

Чисельність населення

1.3.

За структурою економіки місто є індустріальним

1.4.
1.5.

Зареєстровано безробітних
Кількість вільних робочих місць(вакансій)

2.

Дата затвердження ПрограJ\fll

3400 га.
90,95 тис. чол.

768 чоловік
681

Рішення сесії міської ради
від

3.

2006-2007 РОКІІ

«

N!!

»

ГОЛОВНІІЇІ розр06НІІК ПрограМII: Управління економіки Броварської міської ради
Співрозр06НІІКІІ:
1. Відділи та служби виконкому.

2.

Члени координаційної ради з питань розвитку підприємництва.

Мета ПрограМII:

Головною метою Програми є спрямування дій органів місцевого самоврядування,
суб' єктів малого підприємництва, , установ ринкової інфраструктури підтримки під
приємництва ДЛ.R поліпшення економічних показників господарської діяльності

суб'єктів малого підприємництва, збільшеНня внеску малого підприємництаа, забез
печення зайнятості населення, в т.ч. соціально-вразливих його верств; впровадження

ефективної системи обслуговування, підтримки і захисту.
Програма узгоджена за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексу
заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних,
організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємницта а в місті.

s.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Про~

....

.

гра"fИ в динаМІЦІ ЗМІН ЦІЛЬОВІІХ показНІІКIВ

ВI.хідні

Очікувані резуль

даоіна

TaТlI

початок

дії Про

2007

2008

2098
898
5967

2240
990
6197

2400
1100
6500

7502

8100

8700

5905

6100

6180

2082

2150

гра1\ID

5.1. Кількість зареєстрованих малих підприємств
Діючих малих підприємств (одиниць)
Чисельність працюІОЧИХ на малих підприємствах

5.2.

Кількість підприємців - фізичних осіб зареєстрова
но (осіб.)

Діючих

5.3. Кількість найманих працівників у підприємців

2300

фізичних осіб.

----I---________________________________________ ______ _______ _____L
~

~

~

3

5.4.

Кількість мanих підприємств на 1О тис. Осіб HВJlBного населення (одиниць)

5.5.

Обсяги.реanізованої продукції (робіт, послуг), малими ПІдприємствами (млн .. грн.)

100

105

351,01

559

110
570

Частка мanого підприємництва у зaraпьнообласно-

5.6.

му обсязі реanізованої продукції та виконаних робіт
і поcnyг(%)

5.7•.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

- фонди підтримки підприємництва
- небанківські фінансові кредитні установи
- інФормаційно-консультативні установи
- бізнес-центри
- бізнес-інкубатори
5.9
5.10.

14,9

17,8

Надходження до бюджетів всіх рівнів

від суб'єктів мanого підприємництва (млн .. грн.)

5.8.

11, 1

Громадські об' єднання підприємців
Обсяги фінансування розвитку мanого підприємни-

62,1

71,9

75,5

7

11

12

-

1
4
4
1
1
1
150

1
4
5
1

4
3

-

-

24

1

2
150

цтва за рахунок міського бюджетУ, тис. гРн.

6.

Основні джерела ФінансуваННR

За рахунок коштів:

-

-

Місцевого бюджету;

Обласного бюджету

;

Центру зайнятості;
Виконавців заходів програми;

Банківських кредитів;
Інноваційний фонд Проекту Агентства США з міжнародного розвитку "Економічний розвиток міст"

8.

Сllстема орrанізаціі КОНТРОJlЮ за Вllконанним Проrpами
Контроль за виконанням Програми підтримки мanого підприємництва в місті на
2007-2008 роки проводиться постійною комісією з питань соціanьно-економічного та
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, координаційною радою з питань
розвитку підприємництва, управлінням економіки Броварської міської ради
.Щоквартально, до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають інформацію про стан виконання заходів Програми головному управлінню економіки облдержадміністрації дпя узагanьнення та надання щокваpтanьного звіту про хід виконанДержпідприємництва України та Мінекономіки Украіни
ня заходів Програми

9.

Терміни реaJJізацііПроrpами: з

01.01.2007 по 31.12.2008

І.

Вступ

. Проrpама розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2007-2008 роки
(далі - Проrpама) розроблена відповідно Законів України "Про державну підтримку
малого підприємництва" від 19.10.2000 Н!!2063-IІІ та "Про місцеве самоврядування в
Україні" від 14.06.97 Н!! 107- 108

У Проrpамі на 2007-2008 роки враховані положення Законів України ,"Про держав
не прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку

України" від 23.03.2000р. N!!1602-Ш,"Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" від 11.09.2-3 р. Н!! 1160-1У, ,,про державні цільові
програми "від 18.03.2004 р. Н!!1621-ІУ, Указів Президента України "Про лібераліза
цію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва" від
12.05.2005 р. Н!! 779/2005, "Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та інновацій
ної дімьності в Україні" від 19.07.2005 р.Н!! 1112005, "Про заходи щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні" від 28.10.2005 р. Н!! 1513/2005 інших програмних,
законодавчих та нормативно-правових документів щодо реГУЛlOвання та розвитку

підприємництва, а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації
програм розвитку малого підприємництва, затверджених головою Державного комі

тету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

~

Проrpама

на

2007-2008

роки є складовою частиною

Проrpами соціально

економічного та культурного розвитку міста та логічним продовженням Програми
розвитку малого підприємництва на

2005-2006 роки.

Структура системи підтримки малого підприємництва в м.Бровари

І

Броварська міська рада

І

і

ВвковаВЧllЙ коаlітет Броварської аlіськоїі радв _

і

Управ.nіlШН еКОllоаlіКl1 Броварськоі aliCIoKoT рваll
ВlддШl1 тв службll

BllKOllKoalY

КООРДllllаціRиа рваа

Програаlа PO:JBIIТКY

І

[,

ВпорнДКУВанНJI норма-

І

І ф.Інансово-

ТИ8но-npавового РеІУ-

кредитиата

nюванНJI підnpиємницькоТ ДЇНnbHocтi

інвестиціliна
підтримка

:J nllтallIo P0:JBIITКY

ПШПРllєаlllllцтва.

alOnOro підПРllОIНlщтва в аl.БроваРII
І

Ресурсне забезпечеННR

на

2007-2008 РОКІІ

І Формування ІН.

І Підготовка lGUlpiB

фрвструrnypll

ДnH малого пілnPll-

інфраструrnyplt підтри-

підЧШМКl1 під-

ОIНlщтва

мки підпрltємництва

nP"ЄМНlщтва

та ПОдaJlьше формуваННJI

~
І

:,.-

!
ВlllСОllавці ПрограМl1 PO:JBIITКY аlOnОГО підПРІІОІІІІІЦТВ8 в аl.БроваРII
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2007-2008pOКlI

Баз0ВИП міськраПцентр за

Броварська

УпраВJIіиНJI міс

3емenЬН11а

ЯНJIТOсті

об'єднана подаТ

тобудування та

відділ

кова інспекція

apxiтernypll

УПРВВJlінНJI

УпраВJIінНJI економі

комунальноТ
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ВJlacHocтi
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Оlства, під

nPllощі та іх
06"ЄДHВННJI

динамІка зростаlDlJl кіАЬкостl

суб'єктІв пlдпрнємннцької дlJlАЬностl 2001-2005рр.
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Аналіз

p03BIIТh.J ~Іалого підПРllЄМНllцтва в місті

~·Ia.ТIe підприємництво як самостійний і незамінний елемент pItII~"\)n()i
ековоШш є оДlШМ З ефективних важелів рішення таких економічнttх і cot\it\J1hвих про&"1еу JIA спрпmвя структурній перебудові економіки, зміцнення e~OH\.'
шчвоі бази міста, швидке насичення ринку товарами і послугаМIІ, ПОCJ1зб.nеН1ІЯ
:мовоп~"'ІЇ3~r і розвиток конкуренції, впровадження досягнень нn~'~оn()
техвічвоro прогресу, підвищення експортних можливостей, забезпечення Зt\n1lЯ
тості значноі чаСТІІНИ населення. Крім цього, розвиток сектора ммого і серед
нього бізнесу сприяє розвитку середнього класу, що, без сумніву, є фундаментом
рпвковоі економіки.

Ава.iJЇЗ}'ІОЧИ результати виконання заходів Програми РОЗВl1Т~У MtUtOro
.
. . ..
..
.
mдпpПОlВlщlва спостеРІГаються КШЬКІСНІ та ЯКІСНІ зрушення у розв1tТI\.-У ПlдпрttОiНllПЬкоі діяльності.

Річний приріст кількості зареєстрованих фізичних осіб - суб'ЄI\.-rіu підприємницькоі діяльності по місту за останній рік склав 7%, за 2005рік зареєст
ровано 670 суб'єктів підприємницької діяльності - підприємців, за 2006 рік 717, юридичних осіб майже на 45 відсотків, за 2005рік зареєстровано-188 10Р"ди'1ВИХ осіб, 2006 рік -

273 .

~оча ~іЛЬ~ість діючих суб' єктів підприємницької діяльності складає ли-

ше 45 BIДC~ТКIB ВІД з~реєстрованих, цей показник постійно збільшується:
в 2002 poц~ - 650 п~Дприємств, 2212 підприємців
в 2003 poц~ - 725 п~дприємств, 2300 підприємців
в 2004 poц~ - 758 п~Дприємств, 2724 підприємців
в 2005 poц~ - 898 п~дприємств, 3100 підприємців
в 2006 PO~I - 940 ПІДПРИЄМСТВ , 5905підприємців.
~
СЛІД. зазначити, що в~ливим напрямком розвитку малого підприємниц
тва ~ п~реОРІєн~ання суб' ЄКТІВ підприємницької діяльності на інші сфери крім
ТОРГІВЛІ .. Сп?стеРІ~аються позитивні зміни в цьому напрямку. Порівняно з 2001
роком КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ промисловості збільшилась на

30

відсотків, будів

ництва на 47 відсотків, транспорту на 39, майже не змінилась кількість підпри
ємств торгівлі.

Частка надходжень від суб'єктів малого підприємництва до бюджетів всіх
рівнів складає 78 %, тобто мале підприємництво займає не останнє місце в роз
витку економіки нашого міста.
Вирішення проблем економічного
і соціального розвитку
будь-якої
держави з перехідною економікою вимагає розвитку підприємницької діяльнос
ті. Насамперед, малого бізнесу, який є, по суті, одним із дієвих засобів структур
ної перебудови, усунення диспропорції на окремих товарних ринках, створення
додаткових робочих місць і скорочення безробіття. В нашому місті, можна ска

зати, ця проблема вирішена. Зареєстровано
місць (вакансій) -

770

безробітних, а вільних робочих

680.

За останні роки позитивні зрушення спостерігаються в зміцненні малого
підприємництва. Особливо це стосувалось 2003 року, коли малі підприємства
мали найвищі показники обсягів виробництва і реалізації продукції, які вже в
наступні роки до переліку малих підприємств по цим показникам не відноси
лись. За останній рік майже на 50% збільшилась реєстрація юридичних осіб, в
минулі роки лише на 4-5%.

В місті нараховується 718 підприємств з середньою кількістю працівників
до 1О, із середньорічною кількістю найманих працівників 1855 осіб та 180 під
приємств У яких кількість працюючих більша 1О осіб( середньорічна кількість

найманих працівників 3816), обся~ реалі~?ваної пр~дукц~ї (робіт, послуг). теж
відрізняється між собою. Обсяг реалlзованОI ПрОДУКЦll на ПІДПРИЄМСТВах з КІль

кістю працюючих до 1О - 206,8 млн. грн., на підприємствах з кi~ькic~ понад

1О

осіб працюючих 144,2 млн. гp~. Це говорить про те, щО ІЗ ЗМІцненням

підприємств зміцнюється їх ПОТУЖНІСТЬ.
Постійно

збільшується

..

..

.

сереДНЬОРІчна КІЛЬКІСТЬ працІВНИКІВ малих ПІД-

прємств 2001 рік - 5138, 2002 р. -5312, 2003 рік- 5876,2004 р. - 5819, на початок 2005 року -

5967

·Удосконаленню регуляторних процесів та стимулюванню розвитку
малого п~дп~иємництва сприяє реалізація єдиної державної регуляторної полі

тики. В МІСТІ забезпечується плануванням розробки проектів регуляторних актів,
та висвітлення прийнятих рішень у пресі .Відповідні плани діяльності затвер
джуються на кожний рік та вносяться до них доповнення.

Рішення, які розробляються відділами та службами виконкому і які регулюють
господарську діяльність на території міста приймаються відповідно до Закону
України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської ді
яльності", що тягне за собою ряд заходів спрямованих на відкритість та прозо
рість прийняття даного рішення, обговорення в широких колах населення ..
В місті з 2005 року почав діяти Дозвільний центр. Метою створення та функ
ціонування центру є вдосконалення та спрощення процедури отримання дозві

льних документів для суб'єктів підприємницької діяльності, а також забезпечен
ня їх необхідною інформацією щодо здійснення підприємницької діяльності.
Основою діяльності "дозвільного центру" є принцип організаційної єдності, ко
ли для надання дозвільного документа представники дозвільних органів зо
бов' язані взаємодіяти між собою. Робота дозвільних установ

реорганізується

таким чином, що проходження процедур з одержання дозволів здійснюється без
участі заявника, або його контакти з представниками дозвільних органів суттєво

обмежуються. Досвід переконливо доводить, що такі установи суттєво поліп
шують умови для ведення бізнесу, скорочують час та зменшують вартість про

ходження

дозвільних

процедур.

Організація

проходження

дозвільно

погоджувальних процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг в

"дозвільному центрі" забезпечується за рахунок матеріально-технічних та фі
нансових ресурсів Броварської міської ради. З моменту відкриття З 72 суб'єкт
господарської діяльності звернувся в "дозвільний центр" за отриманням необ
хідних дозвільно-погоджувальних документів, із них 74 стосовно надання зе
мельної ділянки в оренду для нового будівництва та надання земельної ділянки в
оренду під розташування малих архітектурних форм, 126 для отримання дозво
лу на розташування малих архітектурних форм, 80 для отримання дозволу на
розміщення об' єктів зовнішньої реклами, та 92 для отримання дозволів на тор
гівлю. Всього надано 1241 консультація, 474 дозвільно-погоджувальні процеду

ри вирішено позитивно, 162 отримано вмотивованих відмов.
Це перелік тих дозволів, які видаються в місті за принципом організаційної єд
ності. В загалом цей перелік налічує більше 50 дозвільних документів, які і пла
нується надавити в Дозвільному центрі. На засіданні виконкому 12.09.2006 року
заслуховувалось питання "Про стан роботи Дозвільного центру"
м. Бровари за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку "Про
ект економічного розвитку міст" працювало над розробкою проекту стратегіч
ного плану економічного розвитку м . Бровари. До роботи в комітеті були за
прошені представники: депутатського корпусу, великого, середнього та малого

бізнесу, банківських структур, освіти, міської виконавчої в~ади, комунальних
підприємств .На першому етапі проекту міськвиконком підготував профіль гро
мади, документ, в якому розміщена вся інформація про місто: демографічні осо-

...

бливості, економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру тощо. Чле
нами комітету було проведено опитування представників великого бізнесу, а та
кож дрібних і середніх підприємств у сферах промисловості, торгівлі та послуг,
з меТОІО вивчення їхньої думки щодо міста як середовища для ведення бізнесу,
проблем з якими вони стикаються при спілкуванні з міською владою, а також

планів та очікувань на майбутнє. ці фундаментальні дані були використані комі
тетом зі стратегічного планування для досягнення консенсусу щодо найбільш
критичних питань, що визначають економічне майбутнє міста та його конкурен

тноздатність . Одним з критичних питань, висвітленим в стратегічному плані , є
розвиток бізнесу. За підтримки Проекту економічного розвитку міст ,комітетом
стратегічного планування була проведена значна робота по проведенню SWOTаналізу, виробленню стратегічного бачення-майбутнього міста, визначенню
стратегічних та оперативних цілей. Для досягнення стратегічного бачення до
кожної оперативної цілі було визначено завдання, яке конкретизує виконавця,
термін виконання та джерело фінансування кожного завдання.

Підсумком роботи комітету за вказаний період є розроблений Стратегічний план
економічного розвитку м

. Бровари.

Проаналізувавши все вищезазначене слід виділити ряд основних важливих

проблемних питань, які потребують вирішення у Програмі на

2007 - 2008 роки:

1. Вдосконалення О1рИМання всіх дозволів після реєстраційних процедур;
2. Прояви недобросовісної конкуренції;
3. Труднощі з одержанням зовнішнього фінансування через високі відсот
кові ставки за банківські кредити, відсутність необхідної застави та кредитної
історії у суб' єктів малого підприємництва;

Нерозвиненість індустрії лізингу, який може бути ефективним інстру
ментом придбання суб' єктами малого та середнього бізнесу основних фондів;
5. Недостатня кількість офісних та виробничих приміщень, високий рівень

4.

орендної плати;

6. Недостатнє оперативне та широке розповсюдження: серед підприємців інформації щодо змін у нормативно-правовій базі;
7. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення каліфі
кації кадрів ДJDI малого бізнесу;
8. Недостатня спрямованість на створення умов щодо розширення фінансово

економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;
9. Недостатня розвиненість інфрасtpуктурИ підтримки розвитку підприємниц
тва та недостатня наближеність її складових до суб'єктів малого бізнесу.

2. Пріоритетні завдання Програми на 2007 - 2008 РОКИ
Аналіз виконання програми протягом 2005-2006 років вказує

на вирішен-

ня першочергових завдань, а саме:

_ реалізація Закону України
діяльності";

"Про дозвільну систему у сфері господарської

~еалізаці~ завдань державної реryляторної політики у сфері господарської

-

ДІЯЛЬНОСТІ, ~оча процедура виконання цього закону дуже кропітка і потребує
спрощення І вдосконалення;

-

контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших норматив

но-правових актів України з питань підприємництва органами місцевого са
моврядування

-

;

прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва в місті;
створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизняного
товаровиробника;

- подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва, створен
ня бізнес-інкубатора та бізнес-центру та наближення ії складових до суб'єктів
малого підприємництва;

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку

.

товаРІВ та послуг;

-

удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе забезпечи

ти мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та кон
салтинговими послугами;

-

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

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

-

підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайня

того населення міста основам підприємницької діяльності.
з. Перелік розділів регіональної програми розвитку малого підприєм

ництва на

2007 - 2008

роки за напрямками підтримки малого підприємниц

тва

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

З.І.Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємни
цької діяльності.

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

Одним із головних пріоритетів у діяльності Броварської міської ради щодо здійснення економічних реформ відповідно до Указу Президента Украіни
"Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "І.ІІлихом євро

пейської інтеграції" на 2004-2015 роки
від 28 квітня 2004 р. N!!493/2004, на даному етапі, визнається поглиблення
реryляторної реформи, усунення правових, економічних та адміністративних
перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.
Реалізація цих завдань передбачає:

_ підготовку

пропозицій з питань удосконалення чинного законодавства і

нормативно-правової бази підприємництва;
1?

-. розгляду

питан~ щодо реальних ставок фіксованого податку і вартості

патеНТІВ та спецпатеНТІВ, орендної плати за використання приміщень і облад

нання що H~e~aTЬ територіальній громаді міста;

-

РеалІЗацІЯ завдань регуляторної політики здійснюється за рахунок:
планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
забезпече~ня постійного контролю за відповідністю нормативно-правових
докумеНТІВ, що приймаються на місцевому рівні, законодавчо-нормативним
актам, що видаються на обласному та державному рівнях;

- дотримання гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що

-

впливають на бізнесове середовище, ділову активність, права та інтереси під
приємців (у т. ч. громадських обговорень);
відслідкування ефективності впровадження регуляторних актів та оперативне
регулювання їх наслідків шляхом проведення обговорення;

-

забезпечення правового регулювання порядку здійснення перевірок підпри
ємницької діяльності.

-

підтримка економічної конкуренції, забезпечення рівних умов здійснення під

приємницької діяльності всіма суб' єктами господарювання;

-

здійснення моніторингу міської програми та заходів з підтримки підприємни
цтва, визначення проблем підприємництва та розробка пропозицій щодо їх

.

ВИРІшення.

Прозорість цих процесів регуляторної політики забезпечується шляхом залу

чення підприємців до розробки та обговорення проектів нормативних актів з пи

тань підприємництва, публічного обговорення проектів регуляторних актів, які
матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців та ринкове середо

вище, а також через відстеження результативності діючих регуляторних актів.

3.2 Фінансово-кредитна та інвестиційна

підтримка.
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва
передбачає мобілізацію в місті фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фі
нансування для забезпечення ефективного функціонування малого бізнесу, яка

здійснюватиметься як за рахунок бюджетних коштів, так і за допомогою активі
зації фінансових установ. При цьому, увагу передбачається приділяти розвитку
мережі фінансових установ, що кредитують малі підприємства
Реалізація заходів цього розділу Програми дозволить розширити коло дже

рел фінансування малих підприємств і збільшити можливість та ймовірність
отримання ними Фінансово-кредитної допомоги в першу чергу тих суб'єктів

підприємництва, що здійснюють діяльність У виробничій, інноваційній сферах
та сфері послуг.

Одним з пріоритетних напрямків Програми є підтримка інвестиційноінноваційної діяльності суб'єктів підприємництва. У зв'язку з цим передбача
ється розширити перелік послуг малим підприємствам щодо аналізу результатів
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фінансово-господарської діяльності та розробки необхідного пакету документів

для розробки і реалізації інвестиційних або інноваційних проектів
3.3. Ресурсне забезпечення та подальше формування інфраструктури
підТРIІМКИ підпрlІЄМНIІцтва.

Метою розділу Є підвищення ефективності ведення бізнесу суб' єктами ма
лого підприємництва за рахунок спрощення доступу до ресурсної бази міста,
скорочення часу та економії коштів на пошук необхідної інформації.

Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб'єктів господарю
вання передбачає подальше створення в місті банку даних нежитлових примі
щень, незавершеного будівництва та обладнання, що можуть бути передані в

оренду або у власність підприємцям шляхом аукціонів та конкурсів, тендерів,
створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного забезпечення

.

малого ПІдприємництва.

Основними елементами існуючого базового блоку об' єктів інфраструкту
ри розвитку підприємництва є створення бізнес-інкубатора та бізнес-центру.
Сприяння створенню відділень банків, не банківських фінансово-кредитних
установ, юридичних та аудиторських фірм, громадських об'єднань підприємців.

у перспективі міський інфраструктурний блок буде доповнюватись за рахунок
отримання всіх дозвільно-погоджувальних документів в "дозвільному центрі".
Головна увага приділятиметься трансформації та підвищенню ефективно
сті державних структур підтримки підприємництва.

Розробка, видання та безоплатне розповсюдження посібників з актуальних

питань підприємницької діяльності.

3.4. Інформаційна підтримка та

робота із засобами масової інформації

Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації охоп

JПOє заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб' єктів малого
підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження
інформації про діяльність суб' єктів підприємництва, активізації участі пред

ставників об' єднань підприємців у роботі координаційних рад з питань розвитку
малого підприємництва, видання інформаційних бюлетенів, довідників, викори
стання телебачення і преси для оперативного інформування суб'єктів підприєм
ництва.

3.5. Підготовка

кадрів для малого підприємництва.
Підготовка кадрів для малого бізнесу передбачає комплекс заходів, спря
мованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу для роботи в умовах

ринкової економіки, запровадження системи підготовки та перепідготовки кад
рів для малого підприємництва через учбові центри на базі, центру зайнятості,
підготовки кадрів для підприємницької діяльності з числа незайнятого населення.

4. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місько•

•

. . . .

го бюджету, вітчизняних та 1ноземних 1нвеСТИЦ1И, КОШТ1В

I W .

центру заиНЯТОСТl та

інших джерел фінансування.
14

s. Організація Вllконання ПрограМl1 та KOHTPOJlh за ії здійсненням

Програма розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки погоджу
ється в установленому порядку головним управлінням економіки облдержадмі

ністрації та з Представництвом Державного комітету України з питань регуля
торної політики та підприємництва, затверджується рішенням сесії міської ради.
Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в мі•

• ..,

СТІ ЗДІИСНЮЄ

• u

•••

•

•

•

ПОСТІина депутаТСЬКОІ КОМІСІЯ з питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та

культурного розвитку

,

бюджету, фінансів та цін

; управління

економіки міської

ради. Функції підготовки програми безпосередньо виконуе управління економі
ки Броварської міської ради та координаційна рада з питань розвитку підпри
ємництва та забезпечують ії реалізацію у повному обсязі і надають відповідну
інформацію у визначені терміни головному управлінню економіки облдержад
міністрації щоквартально до 2 числа місяця, наступного за звітним періодом.
У процесі роботи до Програми розвитку малого підприємництва на 2007-

2008 роки

можуть вноситися зміни та доповнення з метою уточнення окремих їх

позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та соціальної ситуації як в
країні так і в місті.

6. Очікувані

реЗУJlьтати виконання Програми розвитку
приємництва на

MaJlOrO під

2007- 2008 роки

Реалізація заходів Програми передбачає:

- зростання кількості діючих малих підприємств до більш ніж 11 ОО одиниць;
- створення у малому бізнесі більше 1ООО нових робочих місць;
- зростання до 6500 осіб чисельності, зайнятих на малих підприємствах;
- зростання більш ніж на 60 відсотків обсягів реалізованої продукції, виконання робіт та надання послуг малими підприємствами ;
- зростання обсягів виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.
Це дозволить забезпечити значні додаткові надходження до бюджету від

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

-

для реалізації вказаних завдань передбачається:
забезпечити стабільну правову основу для ефективного розвитку підприєм
ництва в місті;

-

•

• w

•

• ••

активізувати роботу щодо залучення lнвеСТИЦIИ для реалlзацll перспективних

інвестиційних та інноваційних проектів;
- вдосконалити інфраструктуру організаційно-сервісної підтримки підприємництва на місцевому рівні;
_ забезпечити рівномірний розвиток основних елементів ринкової інфраструк
тури на території міста та наблизити ії складові до потреб суб' єктів господарської діяльності.
НачаJlЬНИК

упраВJlіння економіки

Н.І.Саченко

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДІІРИЄМ н И',ТВА В М.БРОВАРИ
НА 2007..2008 РОКИ
Тераlіп ВІІ-

N!
піп

1

З.lіс:т з&Ходу

В.lконавці

КОІІDІІІІЯ

2

3

4

Джерела

ОБСИПlфі-

ОчіКУВDllі І

фіпапсу-

IIDlltУВОllllИ

JУnlaтап'

BallBH

5

І (me.I'J!B.)
2007 12008
6
7

8

1. ВПОРRДкуван~и НОJlма~l!вно-пра~ового реryJlюванни підПРИЄМНIІцькоі діильності
1.1.

ПроведенlUl круглих столів за участю
розробників регузurrориих актів та під-

Управління економіки Броварської міської
ради, юридичний відділ, координаційна ради

приємців щодо впроваджеНВJI в дію

з питань розвитку підприємництва.

статей Закону Україии "Про засади

2007-2008

У межах
кошторису

джеНflЯ

Виконав-

дію Закон}

ців

Впрова

України

державної регуmrrорноі політики",

"Про заса.

ефективності приЙВJ1Тr. реrymrroрних

державної

актів.

реryляторн

поліТltКII"

1.2.

ЗдійснеJUUI аналізу діючих рішень ради
та виконкому, що регуmoють підприєм-

кицьку діяльність та вносити пропозиції

Управління економіки
І
Робоча rpупа 3 прискореного перегтщу peryшrrорних актів Броварської міської ради

2007 рік

у межа.'t

Поліпшенн

кошторису

умов

виконавців

і зауваження щодо іх вдосконалеКЮІ

здіЯ

нення

пі

приємниць

кої діJшыі

сті

1.3.

Забезпечення умов доступу суб' єктів
підприємництва до реєстраційної бази
даних та реєстру документів дозвШьно
го харахтеру.

Державний реєстратор.

Управління економіки ( ДозвШьний центр)

Надання
Постійно

у межа.'t

формації

кошторису

щодо дЇJt

виконавців

ності
суб'єктів
підпрИЄМl
цькоі ДЇJJ
ності

ЗАХОДИ

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПlДПPИ€МВИI(ТВА В М.БРОВАРИ
НА 2007-2008 РОКИ
TepaliH ВІІ-

ХІ

піп

1

Заlіст заходу

Вllконавці

КО'ІВННН

2

3

4

1. Впорядкування нормативно-правового регулювання
1.1.

ПроведенНJI круглих столів за участю

І Управління економіки Броварської міської

розробників реryЛJlТOРНИХ актів та під-

ради, юридичний відділ, координаційна ради

приємців щодо впроваджеННJI в дію

з питань розвитку підприємництва.

Джерела

ОБСRПI фі-

фінан&:)'-

НDШ:УВD'ІНR

ваНІІН

5

ОчіКУВDllі ре
:JYnIaТOTII

І (тnr.rpu.)
2007 12008

6

7

8

підприємницької діяльності

І

І у межах

2007-2008

кошторису
8иконавців

статей Закону України "Про засади

Впрова
дження

дію Закону
Украіни

державної реryЛJlТOРНОЇ політики",

~~Про засадІ

ефективності приЙНJIТrJI реryЛJlТOРНИХ

державної

актів.

реryляторноі

політики"

1.2.

Здійснення аналізу діючих рішень ради
та виконкому, що реryлюють підприємницьку діяльність та вносити пропозиції

УправлінНJI економіки
І
Робоча група з прискореного перегляду реІУляторних актів Броварської міської ради

2007 рік

у межа."(

Поліпшення

кошторису

умов

виконавців

і зауваженНJI щодо іх вдосконаленНJI

здіЙс·

HeHНJI

під

приємниць

кої діяльно
сті

1.3.

ЗабезпеченНJI умов доступу суб'єктів

Державний реєстратор.

підприємництва до реєстраційної бази

УправлінНJI економіки

даних та реєстру документів дозвільно
го характеру.

( Дозвільний центр)

Надання
Постійно

У межах

формації

кошторису

щодо

виконавців

ін

дiJшь

ності
суб'єктів

підприємни
цької діяль
ності

_ _ _

J.4.

з

_J

J

4

І·

Розширення сфери надання документів

дозвільного характеру в "дозвільному

Управління економіки, Дозвільний центр,

центрі"

Дозвільні органи міста.

.2007

5

І - 6 --І

7

~

8

Умежах.

СпрощенНJ

кошторису

процедури

виконавців

отримання

дозвільно
погоджува
льних

ДОІ

r.feНТЇB

1.5.

ПродовжеННJI

державної

забезпечеННJI

регуnпорноі

реалізації

політики

у

сфері господарської дiJlльності щодо:
пnаиувaниJI дiJlльності з підготовки
проектів реrymrrорних актів;
оприmoднення проектів регуля
тоних апів з метою одержанИJI заува

УправлінИJI економіки;

У межах

РозширеНІ:

УправлінИJI містобудуванИJI та архітектури;

кошторису

гласності т

Земельний відділ;

виконаВЦІВ

відкритост.

2007-2008

Спецвідділ контролю за станом благоустрою
та зовнішнім дизайном міста;
Комунальні підприємства міста( розробники
регуЛJlТOРНИХ актів)

жень та пропозицій від фізичних та
юридичних осіб, їх об'єднань, пред -

ставників громадськості;
систематичне здійсненИJI відсте
женИJI ефективності дії виданих регуля
торних актів.

1.6.

Оперативне доведенИJI до підприємців

2007-2008

у межах

інформації та роз 'ясненИJI щодо нових

УправлїННJI економіки;

кошторису

нормативно-правових апів та вимог за

Координаційна рада з питань розвитку під

виконавців

конодавства;

приємництва;

забезпеченИJI

залучеННJI

широких кіп громадськості, громадсь-

ких організацій та об'єднань підприєм-

Об"єднана державна податкова інспекцiJI

розвитку підприємництва на нарадах,

Редакції газет: "Нове ЖRТrя".

ців до обговоренИJI актуальних питань Місцеве телебаченИJI "Наше місто"
"круглих столах", семінарах, у засобах
масової інформації, мережі Інтернет.

-/1-
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, РозmиренНJl сфери H8Д8ННJl документів
дозвільного характеру в ,,дозвільному

УправлінИJI економіки, Дозвільний центр,

Цев1рі"

Дозвільні органи міста.

.2007

__

6 -

1

7 т=

8

\

і

Умежах.

СпрощенlUt

коuпoрису

процедури

виконавців

отриманНJI

дозвільно
погоджува

льних

ДОІ(}

ментів

.5.

Продовження
державної

забезпечення

peryтrropHoї

реалізації

політики

у

сфері господарської діяльності щодо:
планування дiJIJIЬHocтi з підготовки

Управління економіки;

У межах

РозширенНJI

Управління містобудуванИJI та архітектури;

кошторису

гласності та

Земельний відділ;

виконавців

2007-2008

відкритості

Спецвідділ контролю за станом благоустрою
та зовнішнім дизайном міста;

проепів реryтrrорних актів;
оприmoдненИJI проектів регуля
тоних актів з метою одержвнНJl заува

Комунальні підприємства міста( розробники
реryтrrорних актів)

жень та пропозицій від фізичних та
юридичних осіб, їх об'єднань, пред -

ставників rpOMaдCbKOcтi;
систематичне здійсненИJI відсте
жени ефективності дії виданих регуля
торних актів.

1.6.

Оперативне доведення до підприємців

2007-2008

І у межах

інформації та роз 'яснеННJI щодо нових

УправлінИJI економіки;

кошторису

нормативно-правових актів та вимог за-

Координаційна рада з питань розвитку під

виконавців

конодавства;

приємництва;

забезпечення

залучеННJI

широких кіл громадськості, громадських орraнiзацій та об'єднань підприєм-

Об"єднана державна податкова інспекція

розвитку підприємництва на нарадах,

Редакції газет: "Нове житrя".

ців до обговоренИJI актуальних питань Місцеве телебачеННJI "Наше місто"
"круглих столах", семінарах, у засобах

масової інформаціі, мережі Інтернет.
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Залучення на розширені засідВКIIJI КООР- І Управління економіки ;
динаційних рад з питань розвитку підприємництва керівників rpомадських
об'єднвкь підприємців ДJIS[ розгJUIДy ак-

4

2007-2008

5
Vt.tеж&Х
кошторису

виконавців

6

І

7

\

8

• ПокращеИI
умовроБО1

підпРIІЄМЦ\
розширени

що

гласності т

стосуються прав та інтересів підприєм-

відкритості

туальних та проблемних питань,

ців.

1.8

Заслуховування на засіданнях коорди-

Управління економіки

ваційв.их рад звітів керівників відділів

Координаційна рада з питань розвитку під

кошторису

приємництва;

виконавців

та служб з питань реалізаціі державної
реГУJUПорноі

політики

та

;

2007-2008

У межах

виконанНJI

І Звітування державного реєстратора на
засіданні координаційної ради з питань І Державний реєстратор
розвитку підприємництва щодо реєстрації відповідно вимог Закону Украіни

відкритості
та прозорос·

ті реryлятор

проrpами розвитку підприємництва

1.9.

І Досягнення

них процесіJ
Покращення
Січень

2007 р.

УlІоІежах

умов роБОТІ.

кошторису

підприємців.

виконавців

~,про державну реєстрацію юридичних

та фізичних осіб-підприємців"

1. І о.

І ЗабезпечеННJI на засід8ВВJIX міської ра- І УправліННJI економіки

У межах

Розширення

ди, виконкому та Координаційної ради

кошторису

виконавців

гласності та

з питань розвитку підприємництва роз-

2005-2006

відкритості

ГJUIДy питань щодо стану розвитку під-

щодо стану

приємництва та реалізації державної ре-

розвитку

гуляторної політики у сфері господар-

піДПРlfЄМНИ

ської діяльності.

цтва

,

І.

2

3

4

5

,-)

У межах

2007-2008

Відділи та служби ВИКОНКОМУ

1.11.

кошторису

3абезпечеRИJI оперативного розгnsщy

7'

-

~---

8
-

-

.-

.

3абезпечен
WI B1ДКpIIТO

виконавців

скарг та звернень підприємців.

1

сті тагласності у про·
цесах здіііс·
ненняеко-

номіЧНl1Х
реформ

1.12.

УпрaвnіНWI економіки

ПроведеlUUl конкурсу "кращий дозвільвий оргаи міста".

-

Умежа.~

2007-2008

-

Покращенm

кошторису

умов ведев-

виконавці а

1.IЗ.

ПроведеRИJI заходів з питань запровадженИJI електронної звітності, порsщкy
наданп платникам пдв реєстрів пода-

Броварська об"єднана державна податкова ін-

ня піДПРJfЄ,..

.. AIJl.

-"

2007

спекцїJI

КИЦЬКО1

nьності

ткових накладних в електронному ви-

гJUlДЇ.
- - --

2. ф.
Комnенсуваквя бавкам відсотків за креДИТИ,
надаються суб' єпам малого

2.1

m

..

....

.

. ..
Кошти

2007-2008
Фінансове упрaвлiвWI

місцевого

пїдnpиємництва.

Фінансова

100

-

100

бlОДЖету

СприянНJt створеиню філій та відділень

Державний реєстратор

банків та небанківських установ, які

УпрaвnіНWI економїІСН

В межах

2007-2008

підтримка

малого біз-

.
2.2.

-

-

-

несу

Фінансова

КОШТОРІІ-

підтримка

надаватимуть кредити суб"єктам roспо-

су

малогобіз-

дарюванвя

виконав-

несу

----- -

--

---

ців

І

2.3.

. _____ ~ _______ 2

3

4

2007 рік

Створенп банку даних щодо банківсь-

ких

та

небанківських

фінансово-І Державний реєстратор

кредитних установ та переліку іх послуг

5

[--,-\,--]

В межах
коштори

Упрaвnінп економіки

8

сувико

"
------

навців

в сфері мікрокредИ'І)'В8ИНJ[ та забезпечити доc-ryп до інформації для предста-

вників малого бізнесу..

l.4.

ПоmиpеlПUl досвіду малих підприємств,

2007-2008

що успішно працJОЮТЬ за системою І Координаційна рада з питань розвитку підфраичаізивry

у межах

ПідвищеНIt

кошторису

ріВRJI інфОІ
моваиості

виконавців

приємництва

щодофран
ЧaJЇЗИНЛ..

2.5.

СтвореИВJ[ банку даних та Нaдaюut ін- І Управлінни економіки

у меЖL<t

Розвиток

roсподарюв8ИНJ[

кошторису

виконавців

зв'язків між

щодо вільних виробничих ШІощ на під-

формації

суб' єктам

2007-2008

приємствах міста.

велllКИМта

малllМ бізне·
сом

2.6.

Постійне оновлеВНJI банку даних іввес- І УпрaвnїВНJ[ економіки
тиційних проектів суб'єктів підприєм-

2007-2008

кошторису

виконавців

ництва.

2.7.

І Забезпеченни підтримки інвестиційних
проектів суб'єктів малого бізнесу, оріє-

У межах

2007-2008
Інвестиційна рада міста

У межах

Залучення в

кошторису

економіку

виконавців

нтованого на виробничу та ікиоввційну

"

сферу

містаnpoМИCJIового

потенці

2.8.

І НSД8НИJI фінансової пiдtpимки незайня-

Базовий міськраіонний центр зайнятості

У межах

ЗменmеНWI

тому населенню через виплату однора-

кошторису

виконавців

рівИJI безро-

зової допомоги по безробітпо ДJIJ[ започаткув8ИНJ[ підприємницької діяльності.

2007-2008

бітrя, CТВQренни нових

20

2

J
-

2.9.

-

3
- - -

.

-

-

4

влamтyвВИНJI безробітних на допоміжні

-,-

Умежа.,

2007-2008

ЗдійснеНВJI виплат дотацій підприємствам, що зможуть забезпечувати праце-

І·

5

-

кошторису

" .

Т7

8

-

-

-

робочих

-

-

Відстеженн:

місць

виконавців

робочі мїcЦJI, вадаючи перевагу соціальнонезахищеним верстам населення

(жїИ1(ВМ, молоді, інвалідам, звільненим
у запас віЙСЬКОВОСЛ}2Кбовцим)

1..10

ПроДовжеивя створення реєстру

2007-2008

Державний реєстратор

у межах
кошторису

суб'єктів підприємництва за видами ді-

діяльності

Виконав-

яльноСТЇ і забезпечити іх постійне онов-

суб' єктів го-

ців

пеНIUI

сподаРIОвання

2.11.

Інформування торrово-економічних мі-

2007-2008

Управління економіки

-

-

В межв."
кошторису

сій при посольствах України за кордо-

ність інозе-

виконавців

ном та торгових представництв окремих

Інформовамних під-

держав в Украіні щодо інвестиційних

приємствта

можливостей підприємств міста.

організацій
про інвестиційні мож-

ливоств міс-

------

-

3. Ресурсне
3.1.

Створення

дання організаційних послуги щодо за-

початкувания власної справи підприєм-

-

--

-

-

та.

-

забезпечення та подальше формування інфраСТРУКТУР11 niдтpllMKl1 підПРllємництва

бізнес-інкубатора для на-

цим -фізичним особам.

-

Міськраіцентр зайнятості, управліиия еко-

номіки, координаційна рада з питань розвитку підприємництва.

2007 рік

Кошти мі-

50

50

РозширеНВJI

сцевого

інфраструк-

бюджету,.

тури для
розвитку та

..

підтримки
підприємии- -

-

--

цтва

1

3.2.

2

3

4

CтaopeННJI бізнес-цеИІрУ ДJUI надВИИJI
юридичних, бухгалтерських, нотарі аль-

МіськрвйцеИІр зaйИJrrості, управлінИJI еко-

них та інших матних послуг

номіки,одm

підпри-

5

=т=

,- ) -7

8

Кошrи

2008 рік

суб'єктів

-" -

господа-

ЄМЦJIМ JIКЇ працюють в місті більше дВОХ

РЮВВИИJI

років. ПроведеННJI семінарів та навчвиИJI щодо податкового законодавства.

3.3

СПРИJIНИJI передачі в установленому поридку

в оренду або у власність суб'єк-

2007-2008
Управління комунальної власності

У межах

-

-

кошторису

УМОВДJlя

виконавців

там малого підприємництва нежилих та

Покращенн;

здійснення

вільних приміщень або іншого нерухо-

ПЇДПРIIЄAlНJI

мого м8йна, яке знаходиться у власності

цької діяль-

територіальних громад ДJIJI ЗДЇйскенНJt

ності

підприємницької діяльності, що дієво
впливає на соціально-економічний стан

міста, в TO~ числі на пільгових~OBax.

3.4.

НадвиНJt суб' атам підприємницької ді-

яльності на конкурсних засадах MicЦJI

УправлінНJt містобудуввиНJt та архітектури
Інвестиційна рада міста.

2007-2008

У межах

-

-

-11-

кошторису

виконавців

ДJIJI здійсненИJI господарської діяльності
згідно розробленого та затвердженого

3.5.

генерального плaиv міста.
СПРИJIНИJI будівництву та реконструкції
об'єктів підприємницької ДЇJlJlьHOCтi

У межа."(

Інвестиційна рада

2007-2008

кошторису

виконавців

3.6.

ЗалученИJI суб'єктів малого підприємиицтва до участі у тендерних

закупівлях

2007-2008
Головні розпорJIДRИКИ коштів міста.

товарів, робіт і послуг .

.

У межах

-

-

-

-

-11Забезпечен-

кошторису

ня рівних

виконавців

умов між

суб' єктами
господаРIQвання
-~

22

--

2

І

3
-------

Оновлення

банку даних об'єктів неза-

вершеного будівництва

та

залучеНВJI

малих підприємств до завершення їх
будівництва і BBeдeНВJI в експлуатаціlO.

----

4

5--:I--~6--J-

-

Відцїл капітального будівництва Броварсь-

2007-2008

кої міської ради.

7

8
-

-

У межах
кошrорису

-

виконавців

Управління містобудування та архітектури.

~

ІІідвищенн
рівИJt іифОI
мованості

Комунальне підприємство "Бровари -

суб'єктів

Реєстр"

ПЇДПРИОІНI
оо

•

ЦЬКОl ДUlЛь·

СnpWППU1 участі суб'єктів малого та се-

.

Управління економіки

2007-2008

Кошrи

-

-

ності
Зроставна

потенціалу

реднього бізнесу у виставках-JJpмарках,

підпри-

які ПРОВОДJlТьса як в Украіні тах і за ії

ємствта

мanоroпід-

межами..

підпри-

ПРИЄМНllЦт-

ємців

ва

У межах

Налаго-

ПроведеВВJl щорічного бізнес-форуму за

учаcno керівництва міста та підприємців.

Оргавізаційиий відділ ,
УправniвНJ[ економіки

2007-2008

коwтори-

-

-

дженНJI вза-

су вико-

ємовідносин

HaвЦlB

між владоlO
та бізнесом

о.

.

СпрИЯНllJ[ реконструкції та модернізації

У межах

ринків ,розвитку матеріально-технічної

Інвестиційна рада міста,

бази та перетворення іх у сучасні ТОРТО-

УправлінНJ[ містобудування та архітектури,

2007-2008

вельні комплекси, відкриТl'Jl на іх тери-

коштори-

-

Покращеина

-

yr.fOB здійс-

су ОНКО-

нення під-

навців

ПРІІЄМННЦЬ-

.. .

торіях підприємств побyrового обслугоВУВ8ИИJ[,

Іромадського

розmиренНJ[

послуг,

що

КОl ДUIЛьно-

сті

харчувания,

надаються

на

ривках.

------

4. Інформаційна підтримка та робота із засобаlfП Ilасовоі іUфОРllаціУ
СтвореВИJI сайту в мережі Інтернет ДЛJI

розміщення інформації про виставки та

УправлінНJI економіки,

2008

Відділ внутрішньої політики

ярмарки, JПd ПРОВОДJlТЬса як в Украіні

У межах
кошторису

виконавців

так і за її межами.

23

-

-

Забезпеченна відкрито-

сті та прозорості.

І

J

4.2.

2

3

4

5

6]

у межах

-

І

7

-

8

ВисвітленНJ[ в телепрограмах мережі

Місцеве телебаченВJI "Наше місто"

телебаченВJI "Наше місто" робо'l}' під-

Управління економіки

кошторису

ня відкрито-

приємств малого та середнього бізнесу.

Редакція газети ,,нове ЖИТІя"

виконав-

сті та прозорості

2007-2008

ців

Інформування через засоби масової ін-

Забезпечен-

формації про діяльність суб'єктів підприємництва міста, висвітлення їх досвїд, благодійництво та спонсорство у

засобах масової інформації
Проведення конкурсів у сфері послуг та

4.3.

Управління економіки

2007-2008

Кошти міськогобю-

rpOMIДChKOfO харчув8ВВJI.

-

-

ВисвітленНJJ
ПОЗllТlfВНОГС

1ЖС'І)'

досвіду діяльності ма-

Кошти мі-

Проведення конкурсу по визначенню

4.4.

перемоЖЦІ[ в номінації ,,1Іідер малого та
середнього бізнесу"
Проведення

4.5

ськоro

бюджC'l)'

.

по

захОДІВ

відзначенню

2007-2008
Управління економіки

,Дня підприємци"

Організація виставки-ярмарку товаро-

4.6.

2008

2007-2008

виробників міста.

-

••
----

Бюджетні

-" -

кошти

Управління економіки

-

лого бізнесу

межах

Висвітлення

кошторису

позитивного

8

виконавців

.

досвіду дія-

льності малого бізнесу

-

-

-

--

І

4.7.

--- -

ПроведенНJI

2

_____________________ ~_
-

-

-

-

--- -

тренінгу щодо реалізаціі

-

3

-

4

УправлінНJI економіки

т-

5

"Програми інтеграції Украіни до Європеlського СОІОЗУ"

-6--]

7

І

--

8

межах

СтворенИSt

коurroРИСУ

позитивної

8

2007-2008

Т

виконавців

дyl.1К11 ЩОДІ

інтеграції
України в

ЄС

5. Пїдrотовка кадрів
5.1.

СпрИJIВВJ[ здійсненню навч8ВНJI та пе-

в сфері малого ПЇДПРИЄМВllцтва

Базовий міСЬКР8Йцентр ЗВЙНJIТості.

•
В межах

ПідвJlщеННJ

репідготовЦЇ кадрів для сфери підпри-

коштори-

piBНJI підго

ємвицтва у Вищих навчanьних закладах

су аико-

товки кадріІ

м. Києва та Київської області.

навців

для сфери

2007-2008

малого під
приємницт
ва

5.2.

ЗдійснеВВJI консультаційних послуг для

в межа.~

Підвищення

підприємців, у т.ч. початківців з питань з~ Базовий MicькpaJiцeнтp зайнятості

КОШТОРИСУ

виконавців

рівня підго

конодавства й оподаткування, менеджме

2007-2008

товки кадрів

ту та маркeтииry, надання допомоги під-

Д1lJI сфери

приємцям з розробки бізнес-планів

малого під
приємницт
ва

5.3.

Організація впроваджено навчальних І УпрaвлiвиJI освіти
програм з основ підприємницької дія-

;

2007..2008

Базовий міськраАцевтр зайнятості

в межа.~
КОШТОРІІСУ

виконавців

льності на базі загальноосвітніх, професій~ вищих навчальних закладів та

Підвищення
рівня підго..
товки кадрів
Д1lJI сфери
малого під..
приємницт
ва

.Антоненко
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ

07400, м.Бровари, вул.Гагаріна, 1S, тел.! факс(294) 6-29-60

г

1

на К!!:-....-_ _ _---:

Міському голові

..

Антоненку в.о

.

ПОДАННЯ

Прошу

винести на розгляд сесії Броварської міської ради проект

рішення "Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва в м.
Бровари на

2007 - 2008 роки".

Начальник управління

.

еКОНОМІКИ

Н.І.Саченко

.Удовенко, S-ЗІ-ЗS

L

J

