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ВСТУП
Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на
2017-2018 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до законів України “Про розвиток
та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про стимулювання
розвитку регіонів”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Методичних рекомендацій щодо
формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього
підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року №44.
При розробленні Програми враховано положення щорічного Послання Президента
України до Верховної Ради “Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році”,
Програма відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, визначеним
у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій
постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385, Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016
року №1099-VIII, Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління
України на 2016-2020 роки, іншим програмним та нормативно-правовим документам щодо
регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва.
ХАРАКТЕРИСТИКА
програми розвитку малого і середнього підприємництва
Хмельницької області на 2017-2018 роки
1.

2.

Загальна характеристика регіону
20,6 тис. кв. км
Площа території (тис. кв. км) –
1294,4 тис. осіб, у тому числі:
Кількість населення (тис. осіб) –
міське – 729,8 тис. осіб,
сільське – 564,6 тис. осіб
виробництво
та
переробка
Специфіка –
сільськогосподарської
продукції,
електроенергетика,
машинобудування
та
металообробка, торгівля
Рівень
безробіття
(за
методологію МОП) у відсотках
до
економічно
активного
9,5%
населення відповідної вікової
групи (від 15 до 70 років)
Хмельницька обласна державна адміністрація
Головний замовник
Програми:
Департамент
економічного
розвитку,
Головний розробник Програми:
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації
Громадські об’єднання підприємців, структурні
Співрозробники:
підрозділи облдержадміністрації, територіальні
представництва центральних органів виконавчої
влади, наукові установи, установи та організації
державної та комунальної форми власності,
райдержадміністрації та виконкоми міських (міст
обласного значення) рад
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3.

4.

5.

Консолідація зусиль усіх гілок влади та
суб’єктів малого та середнього підприємництва,
представників підприємницької громадськості,
науковців з метою створення сприятливих умов
для розвитку бізнесу та покращення ділового
клімату для забезпечення сталого економічного
розвитку
Перелік пріоритетних завдань 1. Створення чітких і прозорих механізмів
регулювання підприємницької діяльності.
Програми:
2. Забезпечення конструктивної взаємодії влади та
бізнесу.
3. Спрощення процедур надання адміністративних
послуг, у тому числі шляхом запровадження
автоматизованої електронної взаємодії між
державними
органами,
дебюрократизація
обслуговування громадян та представників
бізнесу.
4. Поглиблення процесу легалізації відносин у
сфері зайнятості та оплати праці.
5. Стимулювання розвитку підприємництва за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
залучених фінансових, майнових, трудових та
інтелектуальних ресурсів.
6. Створення сприятливого інвестиційного
клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх
інвестицій.
7. Створення позитивного іміджу підприємництва,
вдосконалення
системи
інформаційноконсультаційного забезпечення суб’єктів малого
та середнього підприємництва.
8. Підвищення фахового та менеджерського рівня
працівників сфери малого та середнього
підприємництва.
Очікувані кінцеві результати від
Дані
Очікувані показники
реалізації Програми в динаміці на початок
(прогноз)
змін цільових показників:
дії
Програми
2017 рік
2018 рік
(прогноз за
2016 рік)
Кількість діючих малих підприємств
9765
9840
9950
(одиниць)
Кількість
діючих
середніх
363
360
365
підприємств (одиниць)
Кількість діючих малих та середніх
підприємств у розрахунку на 10 тис.
54
55
55
осіб наявного населення (одиниць)
Кількість зайнятих працівників у
111,9
112,7
112,9
малому підприємництві (тис. осіб)
Кількість зайнятих працівників у
середньому підприємництві (тис.
60,2
60,8
61,5
осіб)
Кількість діючих фізичних осіб –
55980
57600
59050
підприємців (осіб)
Мета Програми
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6.
7.

8.

Питома вага малих та середніх
підприємств у загальному обсягу
реалізації продукції (товарів, послуг)1
(відсотків)
Надходження до бюджетів від
суб’єктів малого підприємництва
(млн. грн.)
Надходження до бюджетів від
суб’єктів середнього підприємництва
(млн. грн.)
Кількість створених робочих місць
(од.)
Терміни
і
етапи
реалізації
Програми
Джерела фінансування Програми

77,3

78,2

78,8

1164,0

1315,3

1486,2

1370,1

1575,8

1812,0

3500

3800

4000

2017-2018 роки

державний бюджет;
обласний бюджет;
місцеві бюджети;
бюджет Фонду соціального страхування;
інші
джерела
(кошти
суб’єктів
підприємництва,
інвесторів,
донорів
міжнародної технічної допомоги тощо)
Громадські
об’єднання
підприємців,
Система організації контролю за
структурні підрозділи облдержадміністрації,
виконанням Програми
територіальні представництва центральних
органів виконавчої влади, наукові установи,
установи та організації, райдержадміністрації
та виконкоми міських (міст обласного
значення) рад, відповідальні за реалізацію
запланованих
Програмою
заходів,
забезпечують їх реалізацію в повному обсязі
та у визначені терміни.
Щоквартально до 10 числа місяця, що настає
за звітним кварталом, відповідальні за
реалізацію програмних заходів, інформують
розробника Програми про стан виконання
заходів для узагальнення та надання
щоквартального звіту про хід виконання
заходів Програми Міністерству економічного
розвитку і торгівлі України. Узагальнена
інформація розміщується на офіційному
сайті облдержадміністрації.
Заходи Програми може бути скориговано з
урахуванням існуючої соціально-економічної
ситуації,
результатів
моніторингу
та
статистичних
спостережень,
реальних
можливостей видаткової частини державного
та місцевих бюджетів та у випадках зміни
нормативно-правових актів. Коригування
здійснюється за ініціативи виконавців
заходів
Програми, постійних
комісій
обласної ради, суб’єктів підприємництва,
громадських організацій підприємців.
1
за даними Головного управління статистики в області
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Програма розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на
2017-2018 роки – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс
заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних,
організаційно-господарських та інших умов розвитку підприємництва в області та
функціонально пов’язана зі Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на
2011-2020 роки, затвердженою рішенням четвертої сесії обласної ради від 18.05.2011 року
№24-4/2011.
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Розділ 1. Аналіз стану малого і середнього підприємництва в області.
1.1.
Загальна характеристика та основні тенденції розвитку підприємництва в
області
Мале та середнє підприємництво має цілу низку специфічних економічних
властивостей, які у своїй сукупності формують економічний потенціал сектору малого та
середнього підприємництва, а саме:
спроможність порівняно швидко створювати робочі місця;
гнучкість у плані адаптації до нових ринкових вимог, що має особливе значення в
період глибоких структурних змін;
високий інноваційний потенціал завдяки вузькій спеціалізації виробництва;
спроможність ідентифікувати нові ринки завдяки наявності потенціалу розширення
виробництва та виходу на зовнішні ринки.
Саме тому стратегічною метою державної політики є реалізація потенціалу малого та
середнього підприємництва.
Враховуючи складні умови, які в останні роки визначають основні економічні
вектори, стан і тенденції розвитку малого і середнього підприємництва в області
характеризуються як позитивними, так і негативними тенденціями.
За очікуваними даними Головного управління ДФС в області на початок 2017 року в
регіоні налічуватиметься 66,1 тис. суб’єктів малого та середнього підприємництва, що на
2699 суб’єктів більше у порівнянні з 2015 роком, у тому числі:
9765 малих підприємств (на 313 одиниць більше або на 3,2 %);
363 середніх підприємств (на 5 одиниць більше або на 1,4 %);
55980 фізичних осіб-підприємців (на 2381 особу більше або на 4,3%).
Частка малих та середніх підприємств у загальній кількості підприємств області
становить 99,9 відсотків.
Графік 1
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Графік 2

Кризові тенденції 2014 року негативно відобразились на показниках зайнятості у
сфері підприємництва. За підсумками 2016 року в малому та середньому бізнесі
прогнозується зайнятість на рівні 172,1 тис. осіб, що на 1,0 тис. осіб менше ніж у 2015 році.
Питома вага зайнятих у малому та середньому бізнесі до загальної кількості зайнятих у
суб’єктів підприємництва становить 94,4 відсотка.
Розподіл зайнятих працівників у 2016 році за видами економічної діяльності на малих
та середніх підприємствах майже не змінився у порівнянні з минулим роком та здійснюється
наступним чином. Найбільшу кількість зайнятих на малих та середніх підприємствах
зосереджено у п’яти галузях: промисловість, сільське господарство, торгівля, будівництво і
транспорт. Якщо на середніх підприємствах питома вага кількості зайнятих у цих галузях
становить 94,9% (56,5 тис. осіб), то для малих підприємств зазначений показник від
загальної кількості зайнятих на малих підприємствах становить 74,9% (28,3 тис. осіб).
Графік 3
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Графік 4

Збереження тенденції високої питомої ваги зайнятих у промислових малих та
середніх підприємствах спостерігатиметься і надалі. Адже з початку 2016 року зареєстровано
54 нові суб’єкти підприємництва, більшість з яких спеціалізується на виробництві харчових
продуктів та напоїв, гумових і пластмасових виробів, продукції добувної та легкої
промисловості. До початку 2017 року запрацюють ще 10 підприємств на більше як
400 робочих місць.
З метою посилення позицій на регіональному ринку підприємств області на
Хмельниччині реалізується проект “Купуй товари Хмельниччини”, який сприяє
популяризації товарів місцевих виробників серед жителів області. Активним учасниками
проекту стали близько 80 закладів торгівлі у 25 населених пунктах області, з підприємстввиробників – ТОВ „Верест” (Дунаєвецький район), ТОВ „Проскурів-Агро” (м.
Хмельницький), ПАТ „Хмельпиво” (м. Хмельницький), ПАТ „Держнянський молочний
завод” (м. Держаня).
Значна частина фізичних осіб-підприємців, якими задекларовано діяльність у сфері
торгівлі, переважно здійснює підприємницьку діяльність на ринках.
В області у 2016 році діє 95 ринків, на яких утворено 43,1 тис. торгових місць, 12
торгових майданчиків на 692 торгових місця та 15 торгових рядів на 1057 торгових місць.
На території ринків розвивається спеціалізована інфраструктура: операторські пункти
банківських установ, аптечні кіоски, магазини, стаціонарні заклади ресторанного
господарства, готелі, автостоянки. З інфраструктури торговельної мережі на територіях
ринків діє 294 магазини, 85 павільйонів та 27 об’єктів ресторанного господарства.
Одночасно відслідковується позитивна динаміка щодо зростання обсягів реалізованої
продукції (товарів, послуг). Так, до кінця 2016 року малими і середніми підприємствами за
очікуваними даними буде реалізовано продукції, товарів та надано послуг (за рахунок усіх
видів економічної діяльності) на 50320,9 млн. грн., у тому числі малими – 17480,4 млн. грн.
та середніми – 32840,5 млн. гривень. Порівняно із 2015 роком обсяг реалізованої продукції
на малих та середніх підприємствах збільшиться на 5358,0 млн. грн. або 10,6 відсотка.
Обсяг капітальних інвестицій – один з іміджевих показників регіонів. Чим більше
капіталу залишається на відповідній території – тим сприятливіший в ній інвестиційний
клімат.
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Особлива увага приділялася залученню інвестицій. У розвиток економіки області за
січень-вересень 2016 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел
фінансування спрямовано 5,5 млрд. грн. капітальних інвестицій, що у порівняних цінах
майже на 22,1% більше ніж за відповідний період 2015 року.
Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних
інвестицій на 01 жовтня 2016 року становив 167,2 млн.дол. США (10-е місце у державі).
Інвестиції надійшли з 38 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку
інвестування внесено 155,7 млн. дол. (93,1% загального обсягу акціонерного капіталу), з
інших країн світу – 11,5 млн. дол. (6,9%).
Особливу увагу сьогодні необхідно приділити підприємствам, зорієнтованим на
експортні поставки. У січні-вересні 2016 року обсяги експорту становили майже 204,1 млн.
дол. США, що на 29,6% (на 85,9 млн. дол.) нижче минулорічного показника.
При цьому імпорт товарів збільшився на 20,0% (на 37,6 млн. дол.) та становив
225,6 млн. доларів. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 21,5 млн. доларів.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 95 країн світу.
В умовах євроінтеграції успішна діяльність суб’єктів підприємництва можлива лише у
тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги відповідають вимогам
європейських стандартів. Системи управління якістю, якими передбачено сукупність
організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення
загального управління якістю сприятиме виходу вітчизняної продукції на європейський
ринок.
В області системи управління якістю (СУЯ) діють на 49-ти підприємствах області,
системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) – на 10-ти підприємствах.
Важливим критерієм результатів діяльності суб’єктів малого і середнього бізнесу є
податкові надходження. За очікуваними даними за 2016 рік суб’єктами малого бізнесу до
зведеного бюджету буде сплачено 1164,0 млн. грн., що на 259,6 тис. грн. або 28,7% більше
ніж у 2015 році, суб’єктами середнього бізнесу – 1370,1 млн. грн. (на 51,3 тис. грн. більше
або на 3,9%).
Графік 5
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Загальна сума сплаченого єдиного податку у 2016 році очікується на рівні 290,4 млн.
грн., у тому числі фізичними особами-підприємцями – 224,6 млн. грн., що відповідно на
29,2% та на 28,0% більше ніж за 2015 рік.
З початку 2016 року зафіксовано збільшення кількості платників єдиного податку.
Якщо на початку 2016 року на спрощеній системі оподаткування перебувало 36316 суб’єктів
(32069 фізичних осіб-підприємців та 4947 юридичних осіб), то за січень-жовтень 2016 року
зазначений показник становить 39932 одиниці, у тому числі фізичних осіб-підприємців –
34848 осіб.
У контексті децентралізації, реформа системи місцевого самоврядування передбачає,
що об’єднані територіальні громади, отримавши фінансові, майнові та земельні ресурси і
повноваження, будуть спроможні вирішувати місцеві питання власними силами. Майбутня
самодостатність громад залежить, у першу чергу, від позитивної економічної динаміки,
їхнього розвитку: збільшення обсягів виробництва товарів та послуг, активізації місцевого
підприємництва, реалізації інвестиційних та інноваційних проектів. У зв’язку з цим
актуальним питанням державної політики на цьому етапі реформи є стимулювання
економічного зростання об’єднаних територіальних громад.
Серед основних напрямів реалізації державної політики підтримки бізнесу є сприяння
розвитку громадянського суспільства, що передбачає налагодження ефективної взаємодії
органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, яка базується на
партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей впроваджуваних реформ.
Принциповим інструментом реалізації реформ у напрямку дерегуляції бізнесу є
конструктивна взаємодія місцевих органів влади з представниками бізнесу та
підприємницької громадськості з метою поглиблення процесів економічного та соціального
розвитку та спрямування зусиль на вирішення проблемних питань у сфері підприємництва.
Протягом 2016 року проведено 3 засідання координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при облдержадміністрації, 4 засідання координаційної ради з питань
сприяння впровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності, засідання
ради вітчизняних та іноземних інвесторів,
розширене засідання робочих груп з
врегулювання проблемних питань у сфері підприємництва при регіональній раді підприємців
області за участю представників депутатського корпусу обласної ради, 4 засідання
секретаріату регіональної ради підприємців області та 95 засідань місцевих координаційних
рад з питань розвитку підприємництва.
Результатом організації та проведення засідань консультативно-дорадчих органів з
питань підприємництва при облдержадміністрації, райдержадміністраціях та виконкомах
міських (міст обласного значення) рад, інших заходів за участю підприємницьких структур
та їх громадських об’єднань є формування пропозицій з вдосконаленню законодавства, яке
регулює підприємницьку діяльність.
На спільних засіданнях з представниками бізнесу опрацьовано 3 діючих законодавчих
актів та 8 законопроектів з питань регулювання підприємницької діяльності, у тому числі з
питань процедури визначення нормативно-грошової оцінки землі, впровадження ринку
землі, реформування податкової та митної системи, державної політики тарифоутворення на
енергоносії, легалізації трудової зайнятості тощо.
Подальше реформування у сфері дерегуляції бізнес-середовища та мотивації
підприємництва до розвитку, зокрема, шляхом спрощення надання адміністративних послуг
та умов ведення бізнесу, бюджетної децентралізації, звуження прямого адміністративного
державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, мінімізації контактів бізнесу
з чиновниками для зниження корупційних ризиків є на теперішній час вкрай важливими та
актуальними кроками.
Маючи за стратегічну мету входження України до провідної двадцятки країн світу за
наявності сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності, у рейтингу
“Doing Business-2017” Україна поліпшила за рік свої показники та піднялася з 83 на 80 місце,
перебуваючи ще у 2012-2013 роках на 149-му та 152-му місцях.
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І хоча Україна піднялася зі 185-го на 137 місце за показником доступності
електроенергії, на сьогодні підключення бізнесу до електромереж займає 263 дня. Водночас
країна опустилася з 43-ої на 98-у позицію за показником забезпечення виконання контрактів,
а за показником отримання дозволу на будівництво – з 70-ої на 140-у.
Довідково. За середнім підрахунками експертів Світового банку один пункт у
рейтингу Doing Business приносить державі 600 млн. доларів інвестицій.
У сфері оподаткування показник поліпшився з 107-го до 84-го місця, у сфері легкості
започаткування ведення бізнесу Україна посіла 30-е місце з 189. Країні вдалося скоротити
час, необхідний для реєстрації платників ПДВ, лібералізовано законодавство з реєстрації
бізнесу, щоб прибрати зайву бюрократію в процесі заснування приватного підприємництва.
Разом з тим, найголовнішим акцентом податкової реформи було зменшення
навантаження на фонд оплати праці, у тому числі за рахунок кардинального зниження ставки
єдиного соціального внеску з 41% до 22% та зміни ставок податку на доходи фізичних осіб з
15 та 20 до 18 відсотків. Однак очікувані результати були марними і стрімкого процесу
легалізації бізнесу не відбулось.
З адміністративно-територіальними перетвореннями, децентралізацією повноважень
владних структур невідривно пов’язано реформування системи адміністративних послуг
шляхом утворення та вдосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг.
З метою забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності при
всіх райдержадміністраціях області та виконкомах міських (міст обласного значення) рад
працюють центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), роботу яких забезпечують 133
адміністратори.
У вересні 2016 року у м. Славута відкрився новий ЦНАП загальною площею 530 кв.м,
що забезпечує комфортні умови прийому та обслуговування громадян.
Чотири об’єднані територіальні громади області (Дунаєвецька та Полонська міські,
Меджибізька та Новоушицька селищні) взяли участь у конкурсному відборі за програмою
підтримки об’єднаних територіальних громад щодо створення ЦНАПів, яка реалізується
проектом GIZ спільно з Мінрегіонбудом України.
Основними завданнями ЦНАПів є якісне надання будь-якої інформації, консультації
чи послуги в одному місці, у зручних і доступних умовах кваліфікованим і приязним до
громадян персоналом. ЦНАП є місцем спілкування влади і громади через посередництво
адміністраторів ЦНАПу з метою наближення адміністративних сервісів до громадян.
Протягом січня-листопада 2016 року через місцеві ЦНАПи області надано майже
340,0 тис. адміністративних послуг (січень-листопад 2015 року – 330,0 тис. адмінпослуг), у
тому числі видано 10,1 тис. документів дозвільного характеру.
Збільшення кількості наданих адмінпослуг свідчить про те, що громадяни все частіше
звертаються в ЦНАПи для безкоштовного або, принаймні, за прийнятну плату отримання
найбільш затребуваних послуг.
Протягом 2016 року за рахунок послуг з питань реєстрації громадських формувань
збільшилась середня кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАПи при
райдержадміністраціях, та становить 128 послуг (від 99 до 172 послуг), при виконавчих
комітетах міських (міст обласного значення) рад – 183 послуги (від 126 до 244 послуг).
В основному, це видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрація речових прав на
нерухомість та земельні ділянки, видача документів дозвільного характеру для ведення
бізнесу тощо.
Протягом 2016 року впроваджувалися заходи з метою вдосконалення роботи місцевих
ЦНАПів:
розгляд на засіданнях колегії обласної державної адміністрації стану реформування
системи надання адміністративних послуг, за підсумками яких приймаються відповідні
розпорядження голови обласної державної адміністрації;
щомісячний моніторинг результатів діяльності ЦНАПів;
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проведення навчання адміністраторів ЦНАПів у режимі селекторних нарад та відеоконференцій;
організація семінарів-тренінгів щодо обговорення проблематики покращення якості
надання адмінпослуг, короткострокових семінарів для посадових осіб органів місцевого
самоврядування, відповідальних за надання адміністративних послуг;
запровадження електронних сервісів (автоматизація, електронний документообіг,
попередній запису через мережу Інтернет, онлайн-консультування тощо).
У результаті реформ, які тривають в системі надання адміністративних послуг,
пов’язаних з децентралізацією владних повноважень у сферах реєстрації бізнесу,
нерухомості та місця проживання, забезпечено додаткові надходження до місцевих бюджетів
шляхом зарахування плати за надання адміністративних послуг населенню відповідної
території.
Зокрема, за січень-листопад 2016 року надходження у зведеному бюджеті області
становили 29,1 млн. грн., що на 8,7 млн. грн. або на 24,6% більше ніж за відповідний період
минулого року.
У структурі надходжень 17,9 млн. грн. або 61,6% становлять надходження від сплати
до бюджетів міст обласного значення, до бюджетів районів – 8,4 млн. грн. або 28,7%; до
бюджетів об’єднаних територіальних громад – 2,8 млн. грн. або 9,7 відсотка.
Графік 6

Структура надходжень плати за надання адміністративних
послуг за січень-листопад 2016 року, %
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до бюджетів ОТГ

Відтак, у діяльності ЦНАПів продовжують відбуватися якісні зміни, які спрямовано
на удосконалення роботи ЦНАПів, розширення спектру послуг та забезпечення комфортного
перебування відвідувачів.
Серед цілої низки інструментів сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва є фінансова підтримки шляхом здешевлення банківських відсотків за
кредити та пільгове кредитування за рахунок місцевих бюджетів.
З метою фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва шляхом
часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів у
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пріоритетних сферах економічної діяльності рішенням сесії обласної ради від 21.04.2016
року №23-5/2016 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік” виділено кошти на
суму 300,0 тис. гривень.
Крім того, рішеннями сесій Хмельницької обласної ради від 22 грудня 2015 року
№12-2/2015 “Про обласний бюджет на 2016 рік”, від 06 січня 2016 року №1-3/2016 “Про
внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік” та від 21 квітня 2016 року №23-5/2016
“Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік” передбачено кошти у сумі 1696,6 тис.
грн. для пільгового кредитування суб’єктів підприємництва через Регіональний фонд
підтримки підприємництва по Хмельницькій області. Протягом 2016 року фінансову
підтримку отримали 2 суб’єкта підприємництва на суму 300,0 тис. гривень.
Для організації підприємницької діяльності з початку 2016 року обласним центром
зайнятості 130 безробітним сплачено одноразову допомогу на загальну суму 2141,0 тис.
гривень.
За рішеннями обласного центру зайнятості 240 роботодавцям здійснено компенсацію
єдиного соціального внеску за працевлаштування 366 безробітних на нові робочі місця, у
тому числі 224 безробітних у 126 суб’єктів малого підприємництва, які працюють в
пріоритетних видах економічної діяльності. Усього використано 1229,3 тис. гривень.
Відповідно до наказу Мінагрополітики України від 06.04.2016 року № 124 для
підтримки сільськогосподарських підприємств області шляхом здешевлення кредитів у 2016
році передбачено 16397,0 тис. грн. з державного бюджету. З початку року підтримку
отримали 13 суб’єктів господарювання на суму 10598,8 тис. гривень.
Однією із форм ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва є
залучення його суб’єктів до виконання державних, регіональних (місцевих) замовлень за
рахунок бюджетних коштів, що передбачає закупку товарів для державних чи місцевих
потреб, виконання робіт з благоустрою територій, житлово-комунального обслуговування
населення, надання послуг, необхідних для задоволення побутових та соціально-культурних
потреб населення, а це забезпечує доступ підприємців до фінансових і матеріальних ресурсів
при гарантуванні збуту їх продукції та послуг.
З 01 серпня 2016 року розпорядниками бюджетних коштів закупівлі здійснюються
через систему електронних державних закупівель ProZorro.
На 25 листопада 2016 року в області через електронну систему здійснено (або
оприлюднено звіт про здійснення) 3930 закупівель. Підтверджена економія бюджетних
коштів становить 38,5 млн. гривень. Цю систему в області активно використовують 463
замовника (202 проводили закупівлі через аукціони, 261 завантажували звіти про здійснення
закупівель). Участь у електронних державних закупівлях взяли близько 2520 суб’єктів
підприємницької діяльності.
Проведення дерегуляції передбачає відміну надмірних регуляторних обмежень та
неефективних процедур контролю, скасування надлишкового моніторингу та інших
обмежень для бізнесу.
Облдержадміністрацією на постійній основі здійснюється реалізація та організаційне
забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, основною
метою якого є прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих
позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів
господарювання, громадян та влади.
Здійснюється щорічне планування діяльності облдержадміністрації з підготовки
проектів регуляторних актів та коригування плану діяльності Хмельницької обласної
державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний період.
З метою забезпечення прозорості та публічності діяльності місцевих органів
виконавчої влади під час прийняття регуляторних актів сформовано електронні реєстри
власних регуляторних актів, які постійно оновлюються. Проекти регуляторних актів та
аналіз їх регуляторного впливу оприлюднювались у місцевих засобах масової інформації
відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”.
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У встановленому порядку періодично переглядаються плани-графіки відстежень
результативності власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної
адміністрації, реєстр діючих власних регуляторних актів Хмельницької обласної державної
адміністрації та надаються консультації райдержадміністраціям та виконавчим комітетам
міських (міст обласного значення) рад щодо питань, пов’язаних із підготовкою чи
відстеженням регуляторних актів.
1.2. Основні проблемні питання розвитку підприємництва:
відсутність єдиної комплексної системи державної підтримки розвитку малого та
середнього підприємництва на державному та регіональному рівнях;
наявність значної кількості нормативно-правових актів, які суперечать одне одному та
створюють підґрунтя їх подвійного трактування;
недостатня ефективність механізму запобігання створенню нових бар’єрів для
бізнесу;
низька доступність, непрозорість, закритість для суб’єктів звернення системи надання
адміністративних послуг;
обмеження можливостей суб’єктів підприємництва щодо фінансування модернізації
та технічного переоснащення виробництва за рахунок кредитних та власних коштів;
недосконалість системи митних процедур та системи оподаткування (високі тарифи
на послуги митниці, нерівні вимоги оподаткування суб’єктів підприємництва на загальних
підставах та платників єдиного податку тощо);
недосконалість та обтяжливість для бізнесу системи адміністрування податків;
неконтрольованість імпорту та відсутність нормативної бази захисту внутрішнього
ринку від контрабанди товарів;
неупорядкованість повноважень наглядових державних органів, спрямованість
діяльності органів державного контролю на виявлення правопорушень, а не на запобігання
їм, неузгодженість норм різних законодавчих актів щодо здійснення державного контролю у
сфері господарської діяльності;
гальмування процесів подолання корупції на всіх рівнях державної влади;
недостатній рівень реального партнерства між бізнесом, органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади на рівні районів, окремих міст та селищ;
наявність перешкод для доступу промислової продукції вітчизняного виробництва на
світовий ринок через невідповідність умов торгівлі між Україною та ЄС умовам, що
застосовуються для держав - членів ЄС;
недосконала система захисту прав споживачів;
високий рівень “тінізації” підприємницької діяльності та трудових відносин
роботодавців з найманими працівниками;
нестача кваліфікованих кадрів (особливо робітничих професій) на регіональному
ринку праці.
Світовий досвід державної підтримки бізнесу
Аналіз світового досвіду свідчить, що виконання підприємництвом своєї суттєвої
економічної та соціальної ролі можливе лише за умов виваженої державної політики
всебічної підтримки цього сектору економіки.
Сприяння та підтримка малого підприємництва є самостійною складовою державної
економічної політики в багатьох країнах. Тому існують спеціальні державні (урядові) органи
управління (координації) та підтримки малого бізнесу.
Наприклад: у Канаді – Міністерство у справах малого бізнесу; в Японії – Національна
адміністрація малого бізнесу; у США –
Адміністрація малого бізнесу; у Бельгії,
Люксембурзі –
Міністерство середнього класу; у ФРН, Франції, Італії – підрозділи
(департаменти) міністерств економіки, промисловості або торгівлі тощо.
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Поряд із центральними органами місцеві органи влади (штатів, земель,
муніципалітетів) надають всебічну підтримку суб’єктам підприємництва. Центральні органи
влади виконують, як правило, загальні стратегічні та координаційні функції.
Для здійснення державної політики діє спеціальне законодавство, яке врегульовує
комплекс питань підтримки малого підприємництва. Реалізується також система державних
програм фінансового, технологічного, зовнішньоекономічного, консультаційного, кадрового
сприяння малим підприємствам.
Яскравим прикладом ефективного використання стимулюючої державної політики
щодо малих та середніх підприємств є післявоєнна Німеччина, яка досягла значних успіхів у
соціально-економічному розвитку за короткий період завдяки тому, що основним фактором
реалізації реформ була рушійна сила енергійного розвитку малого та середнього
підприємництва.
Сьогодні мале підприємництво в Німеччині є одним з найважливіших секторів
економіки. Уряд здійснює підтримку малого підприємництва як фінансову, так і
технологічну. Існують спеціально розроблені програми для розвитку малого
підприємництва, зайнятого у сфері науки. Передбачені пільги на отримання кредиту для
розвитку:
підприємців малого та середнього бізнесу, зайнятих у сфері наукових розробок;
підприємств, що розробляють проекти для збереження і поліпшення умов
навколишнього середовища і піклуються про екологічну ситуацію в країні;
малих підприємств, які беруть участь у поліпшенні розвитку слаборозвинених з
економічної точки зору районів країни;
підприємців, які зайняті в галузі будівництва та вирішення житлових умов;
малих підприємств, що розробляють проекти в галузі поліпшення умов виробництва.
До основних програм, спрямованих на розвиток малого та середнього підприємництва
в Німеччині відносяться “Концепція розвитку науково-технічної політики по відношенню до
підприємств малого і середнього підприємництва” та “Стимулювання заощаджень для
відкриття власного бізнесу”. За допомогою першої – здійснюється забезпечення
фінансування малого підприємництва країни, друга – сприяє відкриттю власної справи із
застосуванням проектів “start-up”.
Європейські країни дуже активно підтримують розвиток експортного потенціалу
свого малого бізнесу. Діють ефективні системи гарантій експортних поставок до Німеччини,
Австрії, Італії, Фінляндії. Формується єдина система гарантій Євросоюзу. Серед заходів з
підтримки підприємництва в США, Великобританії, Нідерландах можна виділити наступні
основні напрями діяльності:
пряма фінансова підтримка бізнесу у вигляді прямих позик, пайової участі в позиках
комерційних банків та гарантування позик комерційних банків;
підготовка кадрів у спеціалізованих центрах і на робочих місцях;
технічна допомога (надання та оплата консультаційних та проектних послуг);
юридична (при реєстрації компаній);
організаційно-фінансова (розробка бізнес-планів, пошук потенційних інвесторів);
проведення інженерних розробок (конструювання продукту і технологій);
маркетингова;
адміністративно-господарські послуги (оренда приміщень на вигідних для бізнесменів
умовах, допомога адміністративного характеру (надання персональних комп'ютерів,
копіювальної техніки).
Найбільшу частину малих підприємств в Іспанії становить сільське господарство – до
70%, інші галузі, такі як будівництво, промисловість, суднобудування складають близько
25-30 відсотків.
В Іспанії існує безліч програм, спрямованих на підтримку і розвиток малого
підприємництва та діє велика кількість організацій, які захищають інтереси малого
підприємництва.
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До позитивних сторін розвитку малого підприємництва в Іспанії слід зазначити
низький рівень бюрократії. Для реєстрації малого підприємства і отримання ліцензії
підприємці витрачають не більше 24 годин. Такі ж умови поширюються і на не резидентів
країни. В результаті, іноземні громадяни беруть участь у розвитку малого підприємництва
країни.
Уряд Іспанії сприяє розвитку наукомістких галузей і наукових досягнень. Програми
розвитку малого підприємництва ґрунтуються на європейських програмах, що
розповсюджуються на багато країн Європи, такі як Німеччина, Франція, Великобританія та
інші.
Велика увага приділяється тим суб'єктам малого підприємництва, які беруть активну
участь в соціальній політиці країни шляхом створення додаткових робочих місць для
соціально незахищених громадян, таких як студенти, жінки, іммігранти і т.д., а також
сприяють розвитку регіонів з низькими економічними показниками.
1.4. SWOT-аналіз
У ході аналітичної роботи робочої групи по розробці проекту програми розвитку
малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки проведено
SWOT-аналіз. Визначено внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі
можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.
Основні завдання SWOT-аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення
загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і
зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабкостей та розроблення
стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її
стратегічних пріоритетів.
Сильні сторони
1. Вигідне транспортне та географічне
розташування регіону.
2. Наявність
природних
ресурсів,
корисних копалин (глина, піски, торф,
вапняки),
низьке
екологічне
навантаження, у тому числі на ґрунти.
3. Розвинутий
агропромисловий
комплекс.

4. Наявність промислових підприємств
різних галузей реального сектору
економіки, у тому числі інноваційно
активних.
5. Потужний потенціал туристичної галузі
та
багата
історико-культурна
спадщина.
6. Значна кількість підприємців, які
швидко
адаптуються
у
нових
економічних
умовах,
наявність
трудових ресурсів на ринку праці.
7. Потенційний рівень сприйняття і
запровадження
сучасних
інформаційних технологій.

Слабкі сторони
1. Низький рівень використання місцевих
корисних
копалин,
природних,
земельних
та
майнових
ресурсів,
придатних для ведення бізнесу.
2. Енергота
ресурсозатратність
виробництва у зв’язку зі зношеністю
основних фондів.
3. Відсутність функціональних зв’язків між
виробниками сільгосппродукції (у першу
чергу,
домогосподарствами)
та
переробними
підприємствами
і
споживачами.
4. Нерівномірність розвитку малого бізнесу
по територіях області.
5. Низький рівень іноземних та внутрішніх
інвестицій, зокрема через відсутність
державної гарантії інвестицій.
6. Високий рівень “тінізації” бізнесу.

7. Високий рівень корупції у владних
структурах.
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8. Наявність
достатньої
кількості
освітніх установ та можливість
перекваліфікації працівників.
9. Функціонування
мережі
центрів
надання адміністративних послуг, які
дозволяють проводити реєстраційнодозвільні процедури за принципом
організаційної
єдності
(сприяє
започаткуванню
та
веденню
підприємницької діяльності).
10. Наявність
розгалуженої
мережі
банківських та інших фінансовокредитних установ.
11. Налагоджена
система
оптовороздрібної торгівлі.
12. Відсутність тиску з боку місцевої
влади та її налаштованість на розвиток
підприємництва, у тому числі шляхом
ведення конструктивного діалогу з
бізнесом
через
функціонування
консультативно-дорадчих органів з
питань
ведення
підприємницької
діяльності.
13. Забезпечення прозорості, гласності,
доступності та відкритості при
здійсненні державної політики у сфері
дерегуляції
підприємницької
діяльності.

8. Надлишкова
бюрократизація
адміністративних процедур, відсутність
чітких критеріїв визначення їх вартості.
9. Відсутність стартового капіталу для
започаткування бізнесу та брак обігових
коштів для його розвитку.

10. Кредитування банківськими установами
малих та середніх підприємств на
загальних підставах та на короткі
терміни.
11. Низька залученість місцевих наукових
кадрів та дослідницької бази до
економічного
розвитку
області,
відірваність науки від виробництва.
12. Низький
рівень
використання
інноваційних технологій, складність
впровадження, а також відсутність
економічної мотивації до інвестування у
наукоємні проекти.

13. Низький рівень гармонізації українських
стандартів з європейськими.
14. Брак кваліфікованої робочої сили певних
професій,
особливо
робітничих
(невідповідність
між
попитом
і
пропозицією на місцевому ринку праці).
15. Слабка
активність
представників
місцевих
громадських
організацій,
об’єднань підприємців в обговоренні
проектів нормативно-правових актів з
питань регулювання підприємницької
діяльності та їх пасивність в отриманні
інформації та знань щодо чинного
законодавства.
16. Занедбаність та руйнація значної
кількості потенційних історично та
архітектурно
привабливих
об’єктів,
відсутність
інформаційної
та
транспортної інфраструктури.
17. Відсутність
системи
формування
органами місцевого самоврядування
міжсекторного співробітництва (бізнесвлада-громада).
18. Низький рівень мотивації бізнесу до
впровадження
політики
соціальної
відповідальності.
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Можливості
міст обласного та
районного значення на міжрегіональні
логістичні центри.

1. Перетворення

2. Децентралізація

системи державного
управління та зростання економічної
самостійності громад.

3. Наявний

4.

5.

6.

7.

8.

високий потенціал для
ведення
органічного
сільськогосподарського виробництва.
Можливість
виробництва
високоякісних продуктів харчування.
Зростання попиту на екологічно чисту
продукцію.
Зниження адміністративних бар’єрів
для
розвитку
підприємництва,
проведення
аналізу
чинних
нормативно-правових актів місцевих
державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо їх
відповідності принципам державної
регуляторної політики.
Спрямування інвестицій в інновації,
включаючи інвестиції в забезпечення
екологічності,
що
сприятиме
підвищенню
рівня
конкурентоспроможності продукції в
рамках Повної та всеосяжної зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Пожвавлення залучення інвестицій
завдяки удосконаленню механізму
якісного обслуговування інвестора за
принципом “єдиного інвестиційного
вікна”.
Зменшення
рівня
енергоємності
виробництва на основі реалізації
енергозберігаючої моделі розвитку
промисловості,
що
передбачає
розширення
використання
нетрадиційних
і
відновлюваних
джерел
енергії,
диверсифікацію
енергопостачання,
а
також
формування ефективної структури
енергогенеруючих потужностей у
промисловому виробництві.
Підвищення конкурентоспроможності
та
розширення
ринків
збуту
вітчизняної
продукції
шляхом

Загрози
1. Ускладнення
суспільно-політичної
ситуації у країні і, як наслідок, зниження
рівня інвестиційної привабливості.
2. Посилення
ризику розбалансування
валютного ринку на фоні зростання
девальваційних очікувань у суб’єктів
господарської
діяльності,
підігріті
спекулятивними
проявами
на
внутрішньому валютному ринку, та
формування
суттєвих
проблем
у
банківській сфері.
3. Недоступність кредитних ресурсів через
високу їх вартість.

4. Поглиблення диспропорцій між обсягами
експорту та імпорту продукції місцевих
виробників
через
низьку
конкурентноздатність
товарів
та
нестабільність кон’юнктури на світових
ринках.
5. Підвищення
вартості
паливномастильних матеріалів (і, як наслідок,
комунальних послуг та витрат на
транспортування) та енергоносіїв.

6. Зростання структурного дисбалансу
області (залежність економіки від роботи
ХАЕС
та
сільськогосподарського
сектора).
7. Загострення
питання
щодо
реструктуризації боргів, включаючи
податок на додану вартість, а також
виникнення
нових
заборгованостей
перед бюджетом та позабюджетними
фондами.

8. Невизначеність механізмів державної
підтримки інноваційного та науковотехнічного розвитку.
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переходу виробництва на замкнені
технологічні цикли виготовлення
товарів кінцевого споживання для
внутрішнього і зовнішнього ринків.
9. Зниження купівельної спроможності
9. Можливі
позитивні
зміни
у
населення.
законодавстві, подальше скорочення
видів діяльності, що підлягають
ліцензуванню, кількості необхідних
дозволів для започаткування бізнесу,
оптимізація кількості контролюючих
органів.
10. Зволікання з прийняттям законодавчої
10. Створення
сучасних
елементів
бази, що регулює діяльність у галузі
інфраструктури
підтримки
надання послуг сільського та зеленого
підприємництва,
формування
туризму.
“кластерів”, центрів субконтрактації
для пошуку міжрегіональних та
зарубіжних партнерів і укладення
угод.
11. Зниження рівня зайнятості населення.
11. Збільшення
рівня
донорської
допомоги міжнародними фондами та
інституціями.
12. Відплив кваліфікованих кадрів за межі
12. Формування стимулюючих механізмів
області.
ресурсної підтримки малого бізнесу
шляхом надання пільг з податків і
зборів
балансоутримувачам
і
власникам, які надають нежитлові
приміщення, недовантажені складські
площі і промислові потужності
суб’єктам
підприємництва
на
пільгових умовах.
13. Зниження
рівня знань
керівників
13. Введення
в
експлуатацію
суб’єктів підприємництва щодо чинної
технологічно
перспективних
законодавчої бази основ ведення бізнесу.
виробничих потужностей в сільському
господарстві та переробній галузі,
залучення інвестицій для відновлення
роботи підприємств, які призупинили
діяльність.
14. Реформування
галузі
освіти
у
напрямку збільшення кількості та
якості
підготовки
спеціалістів
робітничих
та
інженернотехнологічних професій.
15. Зростання популярності сільського,
зеленого, культурного, світоглядного,
ділового туризму серед населення
України та Європи.
Оскільки за кількістю пунктів у SWOT-аналізі переважають слабкі сторони та загрози,
заходами Програми комплексно враховано сильні сторони і передбачено можливості з метою
максимального сприяння у вирішенні проблемних питань розвитку суб’єктів підприємництва
області.
Два критичних питання – покращення бізнес-клімату та підтримка підприємництва –
як вирішальні чинники для подальшого розвитку підприємництва, які в сукупності
сприятимуть досягненню основної мети Програми. Саме ці вирішальні чинники визначили
стратегію розвитку бізнесу та головні напрямки підтримки підприємництва:
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Два критичних питання – покращення бізнес-клімату та підтримка підприємництва –
як вирішальні чинники для подальшого розвитку підприємництва, які в сукупності
сприятимуть досягненню основної мети Програми. Саме ці вирішальні чинники визначили
стратегію розвитку бізнесу та головні напрямки підтримки підприємництва:
1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
2. Фінансово-кредитна підтримка малого і середнього підприємництва.
3. Інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва.
4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки
підприємництва.
1.5. Пріоритетні напрями діяльності суб’єктів малого і середнього
підприємництва:
виробництво сільськогосподарської продукції (у тому числі вирощування нових та
нетрадиційних для регіону видів продукції, тваринництво, рослинництво, бджільництво
тощо);
переробка сільськогосподарської продукції (виробництво продуктів харчування, екота біопродуктів, виробництво з переробки сировини рослинного і тваринного походження
тощо);
машинобудування, виробництво машин, устаткування та готових металевих виробів;
упровадження енергозберігаючих технологій та реалізація енергоефективних
проектів;
виробництво
електричного,
електронного
та
оптичного
устаткування,
приладобудування;
освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій,
розвиток інформаційних технологій;
легка промисловість (виготовлення швейних виробів та взуття);
деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для
житлового будівництва, меблів, столярних виробів, виробництво інших виробів з деревини);
виробництво будівельних матеріалів (будівельні суміші, оздоблювальні матеріали та
конструкції, цегла, керамічні та бетонні вироби тощо);
будівництво та ремонтно-будівельні роботи;
туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського зеленого
туризму, виготовлення сувенірної продукції, відродження народних промислів);
надання соціально-побутових послуг населенню у сільській місцевості;
роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами у сільській
місцевості.
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ЗАХОДИ
до програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2017-2018 роки
Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
Мета: Створення сприятливих нормативно-правових та організаційних засад розвитку малого та середнього підприємництва
Пріоритетні завдання:
забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;
залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики;
забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу;
спрощення процедур надання адміністративних послуг і дебюрократизація обслуговування громадян та представників бізнесу;
запровадження автоматизованої електронної взаємодії між державними органами;
створення ефективної системи правового захисту суб’єктів підприємницької діяльності в ході виконання контролюючими органами
наглядових функцій та адміністрування податків.
№ з/п

Зміст заходу

1

Реалізація
повноважень
облдержадміністрації
у
здійсненні
державної регуляторної політики

2

Здійснення
державної
регуляторної
політики, зокрема щодо:
планування діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на наступний
календарний
рік
з
подальшим
їх
оприлюдненням у спосіб, передбачений
чинним законодавством;
формування та актуалізація реєстру
діючих
регуляторних
актів
облдержадміністрації,
інших
місцевих
органів державної влади та самоврядування
на звітний період;

Термін
виконання
Постійно

25.12.2017 року
25.12.2018 року

2017 рік
2018 рік
2017 рік

Виконавці
Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Джерела
фінансування
-

Вартість,
тис. грн.
-

-

-
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3

4

5

6

формування плану-графіка здійснення
відстежень результативності регуляторних
актів та забезпечення контролю за
дотриманням термінів з проведення
відстежень
Проведення консультацій з громадськістю у
формі
публічного
громадського
обговорення, засідань консультативнодорадчих органів при місцевих органах
влади з питань розроблення програмних
документів та результатів їх реалізації,
вдосконалення нормативно-правої бази, що
регулює відносини у сфері бізнесу
Забезпечення
здійснення
правової
експертизи нормативно-правових актів, які
зачіпають права громадян та стосуються
здійснення
державної
регуляторної
політики
Підвищення
якості
надання
адміністративних послуг через діючі центри
надання адміністративних послуг

Забезпечення належного організаційного,
кадрового, фінансового та матеріальнотехнічного
стану
центрів
надання
адміністративних послуг, доступу до
державних реєстрів та інших інформаційних
баз

2018 рік

Постійно

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Постійно

Головне територіальне
управління юстиції у
Хмельницькій області

-

-

Постійно

Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади
Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

2017 рік
2018 рік

24
7

Модернізація
центрів
надання
адміністративних
послуг
шляхом
впровадження
електронних
сервісів
(автоматизація, електронний документообіг,
попередній запису через мережу Інтернет,
онлайн-консультування,
отримання
адміністративних послуг в електронному
вигляді тощо)

2017 рік
2018 рік

8

Надання
консультативно-методологічної
допомоги у створенні інтегрованих центрів
надання
адміністративних
послуг
об’єднаних територіальних громад та
формуванні віддалених робочих місць (для
старост)

Постійно

9

Організація
проведення
заходів
(конференції, семінари, наради, робочі
зустрічі, “круглі столи” тощо) для
підвищення кваліфікації посадових осіб
державних органів влади, що реалізують
державну
політику
підтримки
підприємництва (спеціалістів економічних
служб,
адміністраторів,
державних
реєстраторів тощо)

2017 рік
2018 рік

Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади
Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади
Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади, Центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
державних підприємств,
установ та організацій

Відповідні
місцеві
бюджети

У межах
бюджетних
призначень

Відповідні
місцеві
бюджети

У межах
бюджетних
призначень

-

-
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10

Реалізація
комплексу
заходів
щодо
забезпечення легалізації трудових відносин
у суб’єктів господарювання, в установах та
організаціях

2017 рік
2018 рік

11

Впровадження заходів щодо виявлення та
руйнування тіньових схем ухилення від
сплати податків і мінімізації податкових
зобов'язань

2017 рік
2018 рік

12

Лібералізація процедур здійснення нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності
шляхом застосування упереджувальнопрофілактичних методів взаємодії органів
державного
контролю
(нагляду)
з
суб’єктами
підприємництва
під
час
проведення планових перевірок
Розміщення на офіційних веб-сайтах
органів державного нагляду (контролю)
роз’яснень щодо змісту відповідних вимог
нормативно-правових актів та узагальненої
інформації про результати проведених
заходів державного нагляду (контролю)
Забезпечення оперативного реагування на
інформацію від суб’єктів підприємництва

Постійно

13

14

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування, Головне
управління Державної
фіскальної служби,
управління Держпраці,
департамент захисту
економіки Національної
поліції України в області
Головне управління
Державної фіскальної
служби в області,
управління Держпраці,
департаменту захисту
економіки Національної
поліції України в області
Органи державного
контролю (нагляду) у сфері
господарської діяльності

-

-

-

-

-

-

Постійно

Органи державного
контролю (нагляду) у сфері
господарської діяльності

-

-

Постійно

Головне управління
Державної фіскальної

-

-

26

15

16

17

18

19

20

про неправомірні дії або бездіяльність
працівників державної фіскальної служби в
рамках сервісу „Пульс”
Проведення консультацій з громадськістю
з основних напрямів державної податкової
та митної політики, у тому числі у форматі
засідань громадської ради при Головному
управлінні Державної фіскальної служби в
області
Організація роботи з питань надання
адміністративних,
інформаційних
та
консультаційних послуг платникам податків
у Центрах обслуговування платників (ЦОП)
Впровадження нових та вдосконалення
наявних
електронних
сервісів
обслуговування платників податків
Поширення та вдосконалення системи
електронного декларування товарів, які
оформлюються на Хмельницькій митниці
суб’єктами малого та середнього бізнесу
Здійснення
моніторингу
найбільш
актуальних проблемних питань діяльності
бізнесу, застосування нормативно-правових
актів з питань економічної, фінансової,
митно-тарифної та регуляторної політики
шляхом залучення суб’єктів підприємництва
та їх громадських об’єднань до їх виявлення
та узагальнення з метою подання пропозицій
центральним органам виконавчої влади

Проведення
економічних,

оцінки
соціальних

фінансових,
та
інших

служби в області

2017 рік
2018 рік

Головне управління
Державної фіскальної
служби в області,
Хмельницька митниця
Державної фіскальної
служби України
Головне управління
Державної фіскальної
служби в області

-

-

-

-

2017 рік
2018 рік

Головне управління
Державної фіскальної
служби в області

-

-

2017 рік
2018 рік

Хмельницька митниця
Державної фіскальної
служби України

-

-

Постійно

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади,
регіональна рада
підприємців області,
громадські об’єднання
Департамент економічного
розвитку, промисловості та

-

-

-

-

2017 рік
2018 рік

Щоквартально

27
показників розвитку малого та середнього
підприємництва та рівня ефективності
державної підтримки

інфраструктури
облдержадміністрації,
головні управління
статистики, державної
фіскальної служби в області,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
територіальні підрозділи
центральних органів
виконавчої влади
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Розділ 3. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва
Мета: Фінансова підтримка розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок державного та місцевих бюджетів, інших
джерел фінансування
Пріоритетні завдання:
стимулювання розвитку підприємницької діяльності шляхом фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок
місцевих бюджету;
забезпечення суб’єктам підприємницької діяльності рівного доступу до фінансових ресурсів;
стимулювання фермерської ініціативи;
стимулювання роботодавців у працевлаштуванні безробітних громадян;
забезпечення ефективного використання бюджетних коштів
№
з/п
1

2

3

Зміст заходу
Здійснення фінансово-кредитної підтримки
суб’єктів
малого
та
середнього
підприємництва відповідно до Порядку
надання фінансово-кредитної підтримки
суб'єктам підприємництва за рахунок коштів
обласного бюджету
Здійснення фінансової підтримки суб’єктів
малого та середнього підприємництва
шляхом часткового відшкодування з
обласного бюджету відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого
та середнього підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів відповідно до
порядку
Здійснення фінансової підтримки суб’єктів
малого і середнього підприємництва за
рахунок місцевих бюджетів у рамках
місцевих програм підтримки малого та
середнього підприємництва

Термін
виконання
2017 рік
2018 рік

Виконавці
Регіональний
фонд
підтримки підприємництва
по Хмельницькій області,
департаменти економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури,
фінансів
облдержадміністрації

Джерела
фінансування
Обласний
бюджет

2017 рік
2018 рік

Департаменти економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури,
фінансів
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2017 рік
2018 рік

Органи
самоврядування

Відповідні
місцеві
бюджети

місцевого

Вартість,
тис. грн.
У межах
кошторисних
призначень за
рахунок
повернення
кредитів,
наданих у
минулих роках
У межах
коштів,
передбачених
в обласному
бюджеті

У межах
коштів,
передбачених
в державному
бюджеті

29
4

Надання фінансово-кредитної підтримки
виробникам
сільськогосподарської
продукції за рахунок державного бюджету
на поворотній та безповоротній основі

2017 рік
2018 рік

5

Застосування стимулюючих механізмів
фінансової
підтримки
роботодавців
шляхом компенсації єдиного соціального
внеску за рахунок Фонду соціального
страхування
України
на
випадок
безробіття
Надання безробітним особам, які виявили
бажання започаткувати власну справу,
консультативної допомоги у підготовці
бізнес-планів
для
організації
та
започаткування підприємницької діяльності
з виплатою допомоги по безробіттю
одноразово для організації безробітними
підприємницької діяльності

2017 рік
2018 рік

6

2017 рік
2018 рік

Обласне відділення
Українського державного
фонду підтримки
фермерських господарств,
Департамент
агропромислового розвитку
облдержадміністрації
Обласна служба зайнятості

Обласна служба зайнятості

Державний
бюджет

У межах
коштів,
передбачених в
державному
бюджеті

Фонд
соціального
страхування
України

У межах
кошторисних
призначень

Фонд
соціального
страхування
України

У межах
кошторисних
призначень
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Розділ 4. Інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва
Мета:
створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості регіону;
формування місцевого виробничого потенціалу, спроможного конкурувати на внутрішньому та зовнішніх ринках
Пріоритетні завдання:
залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого та
середнього підприємництва;
створення сприятливого інвестиційного клімату;
розширення сфери доступу суб’єктів підприємництва до вітчизняних, міжнародних кредитних та інвестиційних (інноваційних)
ресурсів;
налагодження співробітництва з бізнес-середовищем країн Євросоюзу;
адаптація суб’єктів підприємництва до викликів міжнародних ринків, поперед усе в умовах зони вільної торгівлі України та ЄС
№
з/п
1

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Розробка та постійне оновлення рекламноіміджевої продукції та інформаційнопрезентаційних матеріалів про область та її
адміністративно-територіальних одиниць,
каталогу
експортного
потенціалу
підприємств області

2017 рік
2018 рік

Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку, управління
культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

Джерела
фінансування
Відповідні
місцеві
бюджети

Вартість,
тис. грн.
У межах
коштів,
передбачених в
місцевими
бюджетами

31
2

Формування баз даних об’єктів для
інвестування та інвестиційних проектів
(пропозицій)
регіону,
розміщення
інформації на офіційних сайтах місцевих
органів влади

2017 рік
2018 рік

3

Організація
інвестиційно-інноваційних
заходів (виїзне засідання Міжнародного
Трейд-клубу,
інвестиційний
форум,
конференція тощо) за участю потенційних
інвесторів

2017 рік
2018 рік

4

Забезпечення
участі у щорічному
Міжнародному
економічному
форумі
“Інвестиційні можливості Хмельниччини”
представників малого бізнесу – ініціаторів
інвестиційних та інноваційних проектів
(пропозицій)

Щорічно

Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку, управління
культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Відповідні
місцеві
бюджети

У межах
коштів,
передбачених у
місцевих
бюджетах

-

-

32
5

Залучення суб’єктів підприємництва до
участі у ділових зустрічах з представниками
регіонів України та іноземних держав

2017 рік
2018 рік

6

Налагодження та підтримка взаємозв’язків
із
торгово-промисловими
палатами,
асоціаціями та іншими громадськими
організаціями, що сприяють залученню
інвестицій в область

2017 рік
2018 рік

7

Розробка та актуалізація “дорожньої карти”
інвестора, розміщення інформації на
офіційних сайтах місцевих органів влади

2017 рік
2018 рік

8

Організація навчання та підвищення
кваліфікації працівників місцевих органів
влади, відповідальних за реалізацію

2017 рік
2018 рік

Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку, управління
культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та

-

-

-

-

-

-

-

-

33
державної
інвестиційної
та
зовнішньоекономічної політики у регіоні

9

Забезпечення інформування представників
малого та середнього підприємництва щодо
можливості участі у виставкових заходах,
які проводяться як на території України,
так і за кордоном

2017 рік
2018 рік

10

Проведення семінарів для суб’єктів малого
та середнього підприємництва з питань
ведення зовнішньоекономічної діяльності в
умовах імплементації економічної частини
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

2017 рік
2018 рік

інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
Центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств,
установ і організацій,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата, ДП
“Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,

-

-

-

-

34

11

Реалізація
Програми
перепідготовки
управлінських
кадрів
для
сфери
підприємництва
“Fit for Partnership with Germany” (“Готові
до співпраці з Німеччиною”)

2017 рік
2018 рік

12

Забезпечення участі суб’єктів малого та
середнього підприємництва у програмах
міжнародної
технічної
допомоги,
міжнародного співробітництва, співпраці з
донорськими
організаціями
щодо
залучення коштів для фінансування
проектів

2017 рік
2018 рік

13

Вивчення іноземного досвіду щодо форм
підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва в рамках міжнародного
співробітництва

2017 рік
2018 рік

метрології та
сертифікації”,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку, управління
регіонального розвитку
та будівництва
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

-

-

-

-

35
14

Залучення суб’єктів підприємництва до
організації, проведення та обслуговування
фестивалів, туристичних ярмарок, інших
іміджевих
заходів
популяризації
туристичного потенціалу області

2017 рік
2018 рік

15

Сприяння створенню індустріальних парків

2017 рік
2018 рік

Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
управління
культури,національносте
й, релігій та туризму
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

-

-

36
Розділ 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підприємництва
Мета:
створення системних механізмів та інструментів з ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;
підвищення рівня конкурентноздатності та інноваційності бізнесу;
вирішення соціальних проблем через розвиток підприємництва та сприяння самозайнятості населення;
Пріоритетні завдання:
вдосконалення системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва;
створення позитивного іміджу підприємництва, широке використання можливостей засобів масової інформації для оперативного
інформування суб’єктів підприємництва з питань ведення бізнесу;
сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки бізнесу;
підвищення фахового та менеджерського рівня працівників сфери малого та середнього підприємництва
№
з/п
1

2

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Передача приміщень комунальної власності,
інших
об’єктів
спільної
власності
територіальних громад області, зокрема
земельних ділянок під будівництво об’єктів
підприємницької діяльності (торгівельні
заклади, виробничі площі, індустріальні
(промислові) парки тощо) суб’єктам малого
та середнього підприємництва на умовах
довгострокової оренди, лізингу, викупу на
конкурентних засадах
Проведення аукціонів з продажу прав
оренди на земельні ділянки під будівництво
об’єктів підприємницької діяльності, у тому
числі
для
ведення
фермерського
господарства

2017 рік
2018 рік

Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

2017 рік
2018 рік

Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Головне управління
Держгеокадастру в
області,
райдержадміністрації,

Джерела
фінансування
-

Вартість,
тис. грн.
-

-

-

37
органи місцевого
самоврядування
3

Проведення інформаційної кампанії з
метою залучення суб’єктів малого і
середнього підприємництва до виконання
державних і регіональних (місцевих)
замовлень, закупівлі товарів, робіт та
послуг за рахунок бюджетних коштів через
електронну систему публічних закупівель
Prozorro

2017 рік
2018 рік

4

Забезпечення
функціонування
інформаційної служби “гаряча телефонна
лінія”, налагодження роботи громадських
приймалень та консультаційних центрів

Постійно

5

Надання методичної допомоги, здійснення
роз’яснювальної та консультаційної роботи
шляхом проведення публічних заходів
(семінари, тренінги, “круглі столи” тощо) з
питань
податкового
та
митного
законодавства, правильності застосування
пенсійного законодавства, започаткування
та розвитку підприємницької діяльності,
постановки продукції на виробництво,
ведення соціально відповідального бізнесу,
дотримання вимог протипожежної безпеки

2017 рік
2018 рік

Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату
облдержадміністрації,
головні управління
Державної фіскальної
служби України,
Пенсійного фонду
України,
Держгеокадастру в
області, обласний центр
зайнятості
Головні управління
Державної фіскальної
служби України,
Пенсійного фонду
України, управління
Держпраці
в області,
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
ДП

-

-

-

-

-

-

38
тощо

“Хмельницькстандартмет
рологія”, Головне
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій в
області

6

Проведення конференцій, форумів, нарад,
засідань, “круглих столів”, тематичних
зустрічей
за
участю
представників
підприємницької
громадськості
щодо
роз’яснення вимог нормативно-правових
актів, основних проблемних питань та
шляхи їх вирішення

2017 рік
2018 рік

7

Організація та проведення для безробітних
навчання
з
основ
підприємницької
діяльності за професіями і напрямками,
орієнтованими на самозайнятість та під
конкретне замовлення роботодавців
Проведення на базі вищих навчальних
закладів спільних заходів з потенційними
роботодавцями, у тому числі днів кар’єри,
ярмарків вакансій тощо

2017 рік
2018 рік

Сприяння
професійно-технічному
навчанню осіб з числа зареєстрованих
безробітних на базі професійно-технічних
навчальних закладів області на договірних
засадах з обласною службою зайнятості

Постійно

8

9

2017 рік
2018 рік

Управління з питань
цивільного захисту
населення,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування, Головне
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій в
області
Обласна служба
зайнятості

-

-

-

-

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади,
заклади післядипломної
освіти
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
обласна служба
занятості, професійнотехнічні навчальні

-

-

-

-

39
10

Сприяння
створенню
навчальнопрактичних центрів з новітніх технологій у
галузях
легкої
промисловості
та
будівництва

2017 рік
2018 рік

11

Проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи
з
безробітними,
зокрема
мешканцями сільської місцевості, у форматі
семінарів, семінарів-тренінгів, у напрямку
організації
та
розвитку
сільського
“зеленого” туризму, відродження народних
промислів тощо
Надання безоплатних індивідуальних і
групових консультацій з питань організації
та
впровадження
підприємницької
діяльності

Постійно

Постійно

Проведення інформаційно-просвітницьких
заходів для учнів та студентів з основ
підприємницької
діяльності
в
загальноосвітніх,
професійно-технічних,
вищих навчальних закладах та закладах
післядипломної освіти

Постійно

12

13

заклади
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Державний навчальний
заклад “Хмельницький
Центр професійнотехнічної освіти сфери
послуг”, Вище
професійне училище №4
м. Хмельницького,
Державний навчальний
заклад “Подільський
центр професійнотехнічної освіти
Обласна служба
зайнятості

-

-

-

-

Обласна служба
зайнятості, органи
державної влади,
місцевого
самоврядування

-

-

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
загальноосвітні,
професійно-технічні та
вищі навчальні заклади
освіти

-

-

40
14

Проведення спеціалізованих семінарів та
тренінгів для учасників АТО та внутрішньо
переміщених осіб з питань розвитку
підприємництва

2017 рік
2018 рік

15

Сприяння
зайнятості
внутрішньо
переміщених осіб шляхом організації
роботи мобільних груп в місцях їх
компактного скупчення

2017 рік
2018 рік

16

Стимулювання бізнесу до розвитку через
Агенцію
регіонального
розвитку
Хмельницької області
Сприяння розвитку бізнес-центрів та
інших
елементів
інфраструктури
підтримки підприємництва на базі
навчальних закладів регіону

2017 рік
2018 рік

18

Організація та проведення обласних турів
всеукраїнських
молодіжних
конкурсів
бізнес-проектів серед молоді, яка бажає
започаткувати або розширити власний
бізнес

2017 рік
2018 рік

19

Розвиток

2017 рік

17

інфраструктури

підтримки

2017 рік
2018 рік

Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
обласна служба
зайнятості
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
обласна служба
зайнятості
Агенція регіонального
розвитку Хмельницької
області
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Хмельницький
національний
університет,
Хмельницький
університет управління
та права
Управління молоді і
спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Управління культури,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41
народних промислів та ремісництва

2018 рік

20

Проведення урочистих заходів з нагоди Дня
підприємця

2017 рік
2018 рік

21

Запровадження системного підходу до
розв’язання проблем у сфері захисту прав
споживачів та удосконалення її відповідно
до європейських норм
Сприяння
захисту
порушених
прав
інтелектуальної власності й недопущення
недобросовісної конкуренції у сфері
бізнесу

2017 рік
2018 рік

22

2017 рік
2018 рік

національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в області
Департамент
економічного розвитку,
промисловості
та
інфраструктури
облдержадміністрації,
Хмельницька митниця
ДФС
України,
управління
захисту
економіки
в
Хмельницькій
області
Департаменту захисту
економіки Національної
поліції
України,
представник у справах
інтелектуальної
власності в області

-

-

-

-

-

-

42
23

Постійна
актуалізація
бази
даних
сертифікованих систем управління якістю
підприємств (організацій) області

2017 рік
2018 рік

24

Забезпечення ефективної роботи постійно
діючого консультативного пункту на базі
ДП “Хмельницькстандартметрологія” щодо
розробки систем управління якістю (СУЯ)
та
безпечністю
харчових
продуктів
(СУБХП) на основі принципів НАССР,
постановки нових видів продукції на
виробництво, маркування продукції та
метрологічного забезпечення виробництва
Проведення
консультаційнороз’яснювальної роботи для суб’єктів
підприємництва з питань:
впровадження
систем
управління
якістю та систем управління безпечністю
харчових продуктів;
метрологічного
підтвердження
та
виконання процесів вимірювань з метою
досягнення цілей щодо якості продукції
(послуг);
добровільної сертифікації
Проведення
просвітницької
та
роз’яснювальної
роботи
з
питань
забезпечення єдності вимірювань та
запровадження заходів
вимірювальної
техніки,
що
відповідають
чинним
нормативно-правовим
актам,
при
здійсненні
обліку
споживання
енергетичних і матеріальних ресурсів

2017 рік
2018 рік

25

26

ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”
ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”

-

-

-

-

Постійно

ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”

-

-

Постійно

ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”

-

-
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27

Інформування суб’єктів підприємництва у
галузі
будівництва
щодо
новітніх
технологій та інновацій, що забезпечують
зниження рівня енергоємності виробництва
одиниці продукції, виконаних робіт,
наданих послуг, а також можливості
використання
місцевих
ресурсів
та
будівельних матеріалів

Постійно

28

Запровадження регіональної підтримки
заходів з інформування та популяризації
економічних, екологічних і соціальних
переваг ефективного використання енергії
та реалізації заходів з енергоефективності

Постійно

29

Надання інформаційної та методичної
допомоги
органам
місцевого
самоврядування при розробці проектів
створення нових комунальних підприємств,
кооперативів, що забезпечать розвиток
підприємництва та самозайнятість у
сільській місцевості
Сприяння налагодженню виробництва екота біопродуктів, інформаційне забезпечення
та підтримка суб’єктів підприємництва
щодо екологічних вимог українського та
європейського законодавства

Постійно

30

2017 рік
2018 рік

Управління
регіонального розвитку
та будівництва
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
обласна Асоціація
“Регіональне
будівництво
Хмельниччини”
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
управління житловокомунального
господарства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Управління
регіонального розвитку
та будівництва
облдержадміністрації

-

-

-

-

-

-

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

-

-

44
31

Залучення
суб’єктів
підприємницької
діяльності до участі у виставках-ярмарках
народних промислів, сувенірної продукції
та ремесел

2017 рік
2018 рік

32

Створення сприятливих умов, відповідної
інфраструктури та нових туристичних
маршрутів для розвитку перспективних
тематичних напрямів туризму, зокрема
екстремального, культурно-пізнавального
та спортивно-оздоровчого тощо

2017 рік
2018 рік

33

Сприяння у реалізації продукції місцевих
товаровиробників,
створення
мережі
фірмових
магазинів
підприємств
переробної промисловості

2017 рік
2018 рік

34

Поширення
на
регіональному
рівні
кластерного підходу до розвитку малого та
середнього підприємництва у галузях
промисловості, будівництва та туризму

2017 рік
2018 рік

Управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
агропромислового
розвитку, економічного
розвитку,
промисловості та
інфраструктури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
управління регіонального
розвитку та будівництва,
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

-

-

-

-

-

-

-

-

45

35

Забезпечення інформаційної підтримки
реалізації
проекту
“Купуй
товари
Хмельниччини”:
соціальна
реклама,
сюжети на місцевому телебаченні та
публікації у засобах масової інформації
тощо

2017 рік
2018 рік

36

Проведення інформаційно-роз’яснювальної
роботи, у тому числі дорадчими службами,
для жителів сільської місцевості у напрямку
розвитку
фермерства
та
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів

Постійно

37

Запровадження тематичних телевізійних та
радіопередач, рубрик у друкованих засобах
масової
інформації
з
обговорення
актуальних питань розвитку бізнесу,
практики застосування норм податкового,
митного законодавства, нормативних актів
з питань праці та соціального страхування

2017 рік
2018 рік

органи місцевого
самоврядування
Департаменти
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
агропромислового
розвитку, управління
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
громадські об’єднання
підприємців
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
обласний центр
зайнятості,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
Департамент
економічного розвитку,
промисловості та
інфраструктури,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
облдержадміністрації,

Інші джерела

10,0
10,0

-

-

-

-

46
головні управління
державної фіскальної
служби, Пенсійного
фонду України в області,
обласна служба
зайнятості, управління
Держпраці в області,
регіональна рада
підприємців області,
філія Національної
телекомпанії України
“Хмельницької
регіональної дирекції
“Поділля-центр”

Заступник директора Департаменту економічного розвитку,
промисловості та інфраструктури облдержадміністрації

О. Дмитрієнко
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Таблиця
Окремі показники розвитку малого підприємництва Хмельницької області у 2015-2016 роках
та прогнозні показники на 2017-2018 роки
(за даними Головного управління Державної фіскальної служби в області)
Показники
1. Кількість діючих малих підприємств
2. Кількість діючих середніх підприємств
3. Кількість діючих малих та середніх підприємств у розрахунку на
10 тис. осіб наявного населення
4. Кількість діючих фізичних осіб – підприємців (осіб)
5. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві
6.Кількість зайнятих працівників у середньому підприємництві
7. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими
підприємствами¹
у % до загального обсягу реалізації¹
8. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми
підприємствами¹
у % до загального обсягу реалізації¹
9. Надходження до бюджетів від суб’єктів малого підприємництва
10. Питома вага надходжень до бюджетів від суб’єктів малого
підприємництва до загальних надходжень
11. Надходження до бюджетів від суб’єктів середнього
підприємництва
12. Питома вага надходжень до бюджетів від суб’єктів середнього
підприємництва до загальних надходжень

Одиниця
виміру
одиниць
одиниць
одиниць

2016 рік
(очік.)
9765
363

2017 рік
(прогнозн.)
9840
360

2018 рік
(прогнозн.)
9950
365

2018 рік у %
до 2016 року
101,9
100,5

54

55

55

100,0

осіб
тис. осіб
тис. осіб
млн. грн.

55980
111,9
60,2

57600
112,7
60,8

59050
112,9
61,5

102,5
100,9
102,2

17480,4

18890,0

20325,0

116,2

27,4

26,9

27,0

х

32840,5

35600,0

38234,4

116,4

відсотків

51,5

52,1

52,3

х

млн. грн.
відсотків

1164,0

1315,3

1486,2

127,7

25,8

26,1

26,5

х

1370,1

1575,8

1812,0

132,3

27,6

27,0

27,5

х

відсотків
млн. грн.

млн. грн.

¹ за даними Головного управління статистики в області
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