Звіт
про стан розвитку малого і середнього підприємництва
Хмельницької області за підсумками 2017 року
Стан розвитку підприємництва в області характеризується наступною
динамікою основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів
малого та середнього бізнесу.
Зокрема, станом на 01.01.2018 за даними Головного управління
Державної фіскальної служби в області кількість діючих малих та середніх
підприємств становила 10674 одиниць (у тому числі 372 середніх підприємств)
та збільшилась за 2017 рік на 391 одиницю (на 3,8 відсотка).
Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб
становить 50,7 тис. осіб та зменшилась з початку 2017 року на 1,8 тис. осіб (на
3,5 відсотка).
В малому та середньому бізнесі зайнято 175,2 тис. осіб або 95,0%
працюючих в економіці області.
Протягом 2017 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та
середнього підприємництва надійшло 4462,5 млн. грн. податкових платежів, що
на 1432,2 млн. грн. або на 47,2% більше, ніж за 2016 рік, у тому числі:
- від суб’єктів малого підприємництва – 2476,5 млн. грн. (на 64,5 %
більше);
- від суб’єктів середнього підприємництва – 1986,0 млн. грн. (на 30,2%
більше).
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену
систему оподаткування, збільшилася за 2017 рік на 4348 осіб (на 11,0%) та
становить 43938 осіб. Загальна сума сплаченого ними протягом 2017 року
єдиного податку на 129,8 млн. грн. або на 39,7% більше ніж за 2016 рік та
становить 457,1 млн. гривень.
Відповідно до програми розвитку малого і середнього підприємництва
Хмельницької області на 2017-2018 роки (далі – Програма), затвердженої
рішенням сесії обласної ради від 23 березня 2017 року №21-11/2017, протягом
2017 року впроваджувались заходи, спрямовані на:
залучення громадськості до проведення державної регуляторної
політики,
забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу,
легалізації трудових відносин,
спрощення процедур надання адміністративних послуг,
надання допомоги у створенні інтегрованих центрів надання
адміністративних послуг об’єднаних територіальних громад та формуванні
віддалених робочих місць,
створення
ефективної
системи
правового
захисту
суб’єктів
підприємницької діяльності в ході виконання контролюючими органами
наглядових функцій та адміністрування податків,
фінансово-кредитну підтримку суб’єктів господарювання за рахунок
державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування,

створення позитивного іміджу, підвищення інвестиційної привабливості
регіону та формування місцевого виробничого потенціалу.
Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 23 грудня 2016 року
№49-9/2016 “Про обласний бюджет на 2017 рік” передбачено кошти у сумі
742,0 тис. грн. для пільгового кредитування суб’єктів підприємництва, які
здійснюють діяльність у пріоритетних галузях економіки області, за рахунок
обласного бюджету через Регіональний фонд підтримки підприємництва по
Хмельницькій області.
У 2017 році надано фінансову допомогу одному суб’єкту
господарювання на суму 625,0 тис. грн., бізнес-проектом якого передбачено
впровадження інновацій у виробництво, освоєння та розробку нових
високотехнологічних вітчизняних миючих засобів, зокрема безфосфатного
характеру.
Для організації підприємницької діяльності протягом 2017 року обласним
центром зайнятості 97 безробітним виплачено одноразову допомогу у загальній
сумі 1578,5 тис. гривень
З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць
та працевлаштування на них безробітних громадян, зокрема, недостатньо
конкурентоспроможних на ринку праці, у 2017 році прийнято рішення про
здійснення компенсації єдиного соціального внеску 253 роботодавцям за
працевлаштування 406 безробітних на нові робочі місця. У тому числі,
129 суб’єктів малого підприємництва, які працюють в пріоритетних видах
економічної діяльності, отримують компенсацію за працевлаштування 247
безробітних. Здійснено компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску
на суму 3508,8 тис. гривень.
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). Протягом 2017 року через місцеві ЦНАП області надано
347,4 тис. адміністративних послуг, у тому числі – 10,2 тис. документів
дозвільного характеру.
Середня кількість видів адміністративних послуг, що надаються через
ЦНАПи при райдержадміністраціях, становить 135 послуг, при виконавчих
комітетах міських (міст обласного значення) рад – 190 послуг. Роботу місцевих
ЦНАПів забезпечують 140 адміністраторів.
У результаті реформ, які тривають в системі надання адміністративних
послуг, пов’язаних з децентралізацією владних повноважень, забезпечено
додаткові надходження до місцевих бюджетів шляхом зарахування плати за
надання адміністративних послуг населенню відповідної території.
Протягом 2017 року вживалися заходи, необхідні для якісного надання
адміністративних послуг через ЦНАПи.
27 вересня 2017 року за організаційної підтримки облдержадміністрації
спільно з Центром політико-правових реформ (м. Київ) та громадською
організацією “Центр досліджень місцевого самоврядування” (м. Львів) за
фінансової підтримки представництва Фонду Фрідріха Науманна проведено
семінар-тренінг на тему: “Розбудова ЦНАП як інтегрованого офісу та
децентралізація повноважень з надання адміністративних послуг”.

З метою розширення переліку адміністративних послуг, що надаються
через ЦНАП, Хмельницькою, Кам’янець-Подільською та Славутською
міськими радами придбано необхідне обладнання для здійснення прийому
громадян з питань оформлення паспорта громадянина України та паспорта
громадянина України для виїзду за кордон.
На постійній основі здійснюється інформування органів місцевого
самоврядування щодо реалізації в Україні проектів, спрямованих на фінансову
підтримку створення органами місцевого самоврядування центрів надання
адміністративних послуг.
Протягом 2017 року в області здійснювались заходи з створення ЦНАП
об’єднаних територіальних громадах.
26 грудня 2017 року за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”
відбулось відкриття ЦНАП Меджибізької ОТГ. Завдяки його діяльності жителі
громади отримають доступ до 80 видів адміністративних послуг.
29 грудня 2017 року за підтримки міжнародної технічної допомоги було
відкрито ЦНАП Чемеровецької ОТГ, в якому ОТГ та райдержадміністрація
працюють разом в одному приміщенні та надають більше 100 послуг. У
відповідному ЦНАП створено 8 робочих місць, ще 4 адміністратори будуть
надавати послуги у форматі віддаленого робочого місця.
У лютому 2018 року за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”
планується відкриття ЦНАП Новоушицької ОТГ, у березні – Полонської
міської та Старосинявської селищної рад.
Крім того, вперше в Україні 30.11.2017 у м. Славута відбулось урочисте
відкриття
мобільного
ЦНАП,
на
базі
спеціально
обладнаного
автотранспортного засобу, який облаштований місцями для двох
адміністраторів та трьох відвідувачів. Програма “U-LEAD з Європою” разом з
громадою реалізувала модель організації надання адмінпослуг у форматі
“мобільного офісу” для мешканців віддалених населених пунктів Славутського
району. Протягом тижня передбачено відвідування 20 населених пунктів за
п’ятьма маршрутами. Завдяки мобільному ЦНАП понад 8,0 тис. жителів району
отримають необхідні адмінпослуги.
З метою розширення мережі ЦНАП області, спільно з Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України обласною державною адміністрацією опрацьовано перелік населених
пунктів, на території яких у 2018 році доцільно створити нові ЦНАП. Зокрема
передбачено створення 16 ЦНАП, у тому числі 13 – в об’єднаних
територіальних громадах Волочиського (смт Наркевичі), Городоцького (смт Сатанів), Деражнянського (смт Вовковинці), Дунаєвецького (смт Дунаївці, смт
Смотрич), Кам’янець-Подільського (смт Стара Ушиця, с. Жванець),
Красилівського (смт Антоніни), Славутського (с. Берездів, с. Ганопіль) та
Шепетівського районів (смт Гриців, с. Ленківці, с. Судилків), а також в
населених пунктах:
смт Базалія
(Теофіпольський район), с. Зіньків
(Віньковецький район), с. Плужне (Ізяславський район).
Облдержадміністрацією, органами місцевої влади та місцевого
самоврядування на офіційних сайтах забезпечено функціонування та
інформаційний супровід веб-сторінки “Адміністративні послуги”.
Протягом 2017 року провадження державної регуляторної політики в
області здійснювалось у межах реалізації норм та процедур регуляторного

законодавства. Усі впроваджувані заходи були спрямовані на недопущення
прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів,
зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення
дотримання процедур підготовки регуляторних актів, у тому числі підготовки
своєчасного та обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.
05 грудня 2017 року затверджено План діяльності Хмельницької обласної
державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.
14 грудня 2017 року затверджено Реєстр власних регуляторних актів
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2018 рік, який містить
8 розпоряджень голови облдержадміністрації та один наказ Державного архіву
області.
У
розділі
“Регуляторна
політика,
підприємництво”
сайту
облдержадміністрації забезпечено доступ до проектів та аналізу регуляторного
впливу регуляторних актів, аналітичних звітів з відстеження результативності
регуляторних актів, реєстру власних регуляторних актів Хмельницької обласної
державної адміністрації та інформації про посадових осіб, відповідальних за
здійснення державної регуляторної діяльності області.
Діалог між владою та бізнесом з розгляду питань дерегуляції бізнесу
реалізується у форматі:
засідань
консультативно-дорадчих
органів,
створених
при
облдержадміністрації: громадської ради, координаційної ради з питань
розвитку підприємництва, регіональної ради підприємців в області,
Координаційної ради з питань сприяння впровадженню заходів щодо захисту
прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації;
- інших заходів за участю підприємницької громадськості;
- інтерактивного спілкування з членами зазначених органів,
підприємцями та пересічними громадянами краю.
У 2017 році проведено 2 засідання регіональної ради підприємців області,
3 засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при
облдержадміністрації, 3 засідання Координаційної ради з питань сприяння
впровадженню заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності при
облдержадміністрації та засідання ради вітчизняних та іноземних інвесторів
при обласній державній адміністрації.
Координаційні ради з питань розвитку підприємництва діють при всіх
райдержадміністраціях та виконавчих комітетах міських (міст обласного
значення) рад. Протягом 2017 року місцевими координаційними радами
проведено 93 засідання.
На відповідних заходах порушувались найбільш актуальні питання, які
перешкоджають веденню бізнесу, зокрема:
високий рівень “тінізації” бізнесу;
блокування податкових накладних;
проблеми застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)
в малому та середньому бізнесі;
відсутність єдиних підходів в методиці проведення нормативногрошової оцінки землі (при визначенні орендної плати за землю органами
місцевого самоврядування);
проблемні питання взаємодії митної служби з суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності.

За підсумками консультацій з підприємницькою громадськістю
облдержадміністрацією підготовлено та направлено Кабінету Міністрів
України лист з підтримкою законопроекту “Про внесення змін до підрозділу 2
розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо
зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному
реєстрі податкових накладних”. Як результат, Кабінетом Міністрів України
видано доручення від 20.11.2017 №45728/1/1-17.
Облдержадміністрація постійно аналізує економічну ситуацію регіону з
метою визначення шляхів покращення процесів розвитку в економічній та
соціальній сферах та ініціює перед центральними органами виконавчої влади
питання щодо внесення змін до нормативно-правових документів з питань
дерегуляції бізнесу.

