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Щирі вітання усім, хто читає перший випуск 
інформаційно-аналітичного бюлетеня!

Громадська організація «ПРАВО» вже давно 
почала працювати для створення 
сприятливого середовища для розвитку 
малого та середнього підприємництва в 
Хмільнику, бо ми чітко розуміємо, що 
важливим напрямком економічних реформ в 
Україні є створення необхідних умов для 
формування та функціонування суб’єктів 
малого та середнього підприємництва, які є 
одним з дійових засобів розв’язання 
першочергових соціально-економічних проблем. 

Проте, поряд з тим, що в країні починають 
створюватися передумови для розвитку малих 
та середніх ланок бізнесу, існує ряд 
бюрократичних чинників, які цьому 
перешкоджають.

Практика показує, що простий громадянин, 
який забажає зайнятися підприємницькою 
діяльністю, обов’язково зіштовхнеться з 
низкою проблемних питань, які власноруч 
вирішити надзвичайно важко.

Громадська організація «ПРАВО» є переможцем 
конкурсу Дорожніх карт розвитку малого та 
середнього підприємництва на рівні 
територіальних громад/об’єднань 
територіальних громад для зменшення 
регуляторних бар'єрів та покращення бізнес 
прорпорп.  Аввпваівап віапавівап івапавівап 
івапаві.

А ЩО Ж ДАЛІ? 8

БЮЛЕТЕНЬ

середовища для МСП, який проводився в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги 
«Програма ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що реалізується в Україні за 
кошти Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID).

Переконані, що наші напрацювання в попередні роки і ті, які надбаємо під час реалізації 
проекту для доопрацювання та вдосконалення Дорожньої карти розвитку малого та 
середнього підприємництва в Хмільнику, дадуть змогу підприємцям безперешкодно рухатися 
вперед та знаходити відповіді на всі питання. А що найголовніше – підприємці отримають 
підтримку місцевої влади, яка має визначальний вплив на формування сприятливого бізнес-
середовища. 

Сподіваємося, що вся інформація буде корисною та знадобиться для застосування на практиці.
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УСПІШНИЙ БІЗНЕС – УСПІШНЕ МІСТО

Найвразливішим є МСП, яке є важливим чинником 
соціальної стабільності в Україні, адже забезпечує 
зайнятість та доходи значного числа громадян. 
Саме мале та середнє підприємництво формує 
відчутну частину доходів місцевих бюджетів.

Найвразливішим є МСП, яке є важливим чинником 
соціальної стабільності в Україні, адже забезпечує 
зайнятість та доходи значного числа громадян. 
Саме мале та середнє підприємництво формує 
відчутну частину доходів місцевих бюджетів.

Для нас незаперечною аксіомою стало твердження «успішний бізнес – успішне місто». Чим більше 
податків до місцевого бюджету, тим більше можливостей для створення комфортних умов для 
проживання його мешканців.

Саме з цією метою Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» спільно з виконавчим 
комітетом Хмільницької міської ради й взялася реалізувати проект, який дасть змогу 
напрацювати Дорожню карту для розвитку малого та середнього підприємництва в Хмільнику.

Для нас незаперечною аксіомою стало твердження «успішний бізнес – успішне місто». Чим більше 
податків до місцевого бюджету, тим більше можливостей для створення комфортних умов для 
проживання його мешканців.

Саме з цією метою Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО» спільно з виконавчим 
комітетом Хмільницької міської ради й взялася реалізувати проект, який дасть змогу 
напрацювати Дорожню карту для розвитку малого та середнього підприємництва в Хмільнику.

Сказано – зроблено. Презентація проекту відбулася 15 липня. Аудиторія зібралась різнопланова: були 
представники і влади, і бізнесу, і громадськість.

Сказано – зроблено. Презентація проекту відбулася 15 липня. Аудиторія зібралась різнопланова: були 
представники і влади, і бізнесу, і громадськість.

Керівник громадської організації «ПРАВО» Віталій 
Дорох в ході презентації детально розповів про  
заплановану роботу та поетапно охарактеризував її. 
Зокрема, він зазначив, що в рамках реалізації проекту 
планується провести засідання «круглого столу», 
провести дослідження потреб представників 
підприємницького середовища, розробити ряд 
пропозицій до річного плану регуляторної діяльності 
Хмільницької міської ради та її виконавчого комітету на 
2017 рік та пропозицій до Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва на 2017-2018 роки.

Запропоновані заходи Дорожньої карти будуть максимально враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін, 
а реалізація самої Дорожньої карти дозволить зменшити регуляторні бар’єри та покращити бізнес 
середовище в м. Хмільнику.

Запропоновані заходи Дорожньої карти будуть максимально враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін, 
а реалізація самої Дорожньої карти дозволить зменшити регуляторні бар’єри та покращити бізнес 
середовище в м. Хмільнику.

Мале та середнє підприємництво. Що це таке?
У вітчизняному законодавстві це питання 
регулюється п.3 статті 55 Господарського 
кодексу України.

Суб’єктами малого підприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані в установленому 
законом порядку як фізичні особи-підприємці, у яких 
середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний 
дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом Національного банку 
України;

- юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-
якої організаційно-правової форми та форми 
власності, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 
осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом Національного 
банку України.



Роботу «круглого столу» 
розпочала провідний 
науковий співробітник 
Інституту економічних 
досліджень та 
політичних консультацій, 
експерт Програми USAID 
“Лідерство в 
економічному врядуванні”, 
координатор конкурсу 
Дорожніх карт Ольга 
Красовська, а далі про вже 
зроблене та перспективні 
плани діяльності в рамках 
проекту розповідав 
керівник громадської 
організації «ПРАВО» 
Віталій Дорох. 
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ВІДСУТНІСТЬ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ
ПЕРЕШКОДЖАЄ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

До участі в засіданні запрошувались представники виконавчих 
органів міської ради, депутати міської ради, громадськість та 
представники засобів масової інформації і, що головне, підприємці 
міста. На жаль, з невідомих причин представників бізнесу, прийшло 
небагато. Натомість захід відвідали та активно взяли участь в 
обговоренні нагальних проблем розвитку підприємництва в місті 
міський голова Сергій Редчик, секретар ради Анатолій Мороз, 
заступник міського голови Людмила Вусатюк, а також інші 
представники виконавчих органів міської ради. Це наштовхувало на 
думку, що влада готова почути та почати вирішувати проблеми 
підприємців, бо обговорення – це крок на зустріч до активної 
співпраці влади та бізнесу.

До участі в засіданні запрошувались представники виконавчих 
органів міської ради, депутати міської ради, громадськість та 
представники засобів масової інформації і, що головне, підприємці 
міста. На жаль, з невідомих причин представників бізнесу, прийшло 
небагато. Натомість захід відвідали та активно взяли участь в 
обговоренні нагальних проблем розвитку підприємництва в місті 
міський голова Сергій Редчик, секретар ради Анатолій Мороз, 
заступник міського голови Людмила Вусатюк, а також інші 
представники виконавчих органів міської ради. Це наштовхувало на 
думку, що влада готова почути та почати вирішувати проблеми 
підприємців, бо обговорення – це крок на зустріч до активної 
співпраці влади та бізнесу.

Із вступним словом 
перед учасниками 
круглого столу 
виступив міський 
голова Сергій Редчик, 
який зазначив про 
необхідність запрова-
дження конструктив-
ного діалогу між 
владою та підприєм-
ницьким середовищем 
міста.

Зокрема він зазначив, що в 2015 році, в рамках конкурсу малих проектів «Сприяння зменшенню 
корупційних проявів на місцевому/регіональному рівні», який проводився за підтримки Програми 
розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії, громадською організацією «ПРАВО» 
було реалізовано проект «Регуляторна політика – без корупції», в рамках якого було проведено 
громадську антикорупційну експертизу 27 регуляторних актів, які було затверджено в системі 
місцевого самоврядування Хмільника.

В 12 документах не було виявлено корупціогенних чинників.

Зокрема він зазначив, що в 2015 році, в рамках конкурсу малих проектів «Сприяння зменшенню 
корупційних проявів на місцевому/регіональному рівні», який проводився за підтримки Програми 
розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії, громадською організацією «ПРАВО» 
було реалізовано проект «Регуляторна політика – без корупції», в рамках якого було проведено 
громадську антикорупційну експертизу 27 регуляторних актів, які було затверджено в системі 
місцевого самоврядування Хмільника.

В 12 документах не було виявлено корупціогенних чинників.

Конструктивно поговорити на тему, як розвивати мале та середнє підприємництво в Хмільнику вдалося 
під час засідання «круглого столу» «Регуляторні бар’єри для МСП в Хмільнику: можливі шляхи 
подолання» 26 липня в конференц-залі міської ради.

Конструктивно поговорити на тему, як розвивати мале та середнє підприємництво в Хмільнику вдалося 
під час засідання «круглого столу» «Регуляторні бар’єри для МСП в Хмільнику: можливі шляхи 
подолання» 26 липня в конференц-залі міської ради.



4

ВІДСУТНІСТЬ КОНСТРУКТИВНОГО ДІАЛОГУ
ПЕРЕШКОДЖАЄ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Під час заходу було чимало дискусій, аргументів та думок, але 
врешті всі висловили сподівання, що мету проекту – 
доопрацювання (вдосконалення) Дорожньої карти розвитку 
малого та середнього підприємництва для зменшення 
регуляторних бар’єрів та покращення бізнес-середовища для МСП 
в Хмільнику буде виконано.

Окремо було наголошено про 
необхідність вдосконалення 
діяльності Хмільницького 
Центру надання 
адміністративних послуг. 
Зокрема, пані Олена Черній, 
розповіла про свої наміри 
отримати інформаційну картку 
через Офіційний сайт міста 
Хмільника, а після того, як їй це 
не вдалося, вирішила особисто 
звернутися до адміністраторів 
центру, які також не змогли їй в 
цьому допомогти.

Також Віталій Дорох озвучив результати проведеного 
опитування серед підприємців щодо ефективності реалізації 
в місті програми розвитку підприємництва. За його 
словами, підприємці не знають взагалі про таку програму, 
не залучалися до її розробки, а також не впевнені, що така 
програма відображає справжні запити підприємницького 
середовища.

Також Віталій Дорох озвучив результати проведеного 
опитування серед підприємців щодо ефективності реалізації 
в місті програми розвитку підприємництва. За його 
словами, підприємці не знають взагалі про таку програму, 
не залучалися до її розробки, а також не впевнені, що така 
програма відображає справжні запити підприємницького 
середовища.

Натомість в 14 регуляторних актах були виявлені корупціогенні чинники і наразі ці документи 
потребують внесення змін та доповнень, а один регуляторний акт взагалі необхідно скасувати. 
Враховуючи досвід у цій сфері експертів нашої організації, ми зможемо, провівши додатково 
дослідження та опитування серед підприємців, напрацювати рекомендації та передати їх виконавчому 
комітету міської ради для подальшого подолання бюрократичної тяганини. Адже саме «тяганина» з 
документами, нечіткість формулювань, а інколи навіть і нерозуміння потреб бізнесу перешкоджають 
перспективному розвитку малого та середнього підприємництва в Хмільнику.

Натомість в 14 регуляторних актах були виявлені корупціогенні чинники і наразі ці документи 
потребують внесення змін та доповнень, а один регуляторний акт взагалі необхідно скасувати. 
Враховуючи досвід у цій сфері експертів нашої організації, ми зможемо, провівши додатково 
дослідження та опитування серед підприємців, напрацювати рекомендації та передати їх виконавчому 
комітету міської ради для подальшого подолання бюрократичної тяганини. Адже саме «тяганина» з 
документами, нечіткість формулювань, а інколи навіть і нерозуміння потреб бізнесу перешкоджають 
перспективному розвитку малого та середнього підприємництва в Хмільнику.
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В ХМІЛЬНИКУ ПІДПРИЄМЦІ ПІКЕТУВАЛИ МІСЬКВИКОНКОМ

Ба ж ні! Проблем хоч відбавляй! Підприємці, які здійснюють сезонну торгівлю овочами та фруктами, 
прийшли до стін міської ради з претензіями, мовляв «їм не дають працювати».

Причиною пікету став рейд правоохоронців, а внаслідок - і кілька протоколів на підприємців 
про адміністративне порушення за торгівлю в невстановлених місцях.

За словами пікетувальників такі дії працівників поліції спричинені листом міського голови 
Сергія Редчика, який просив вжити заходів щодо припинення стихійної торгівлі в місті.

Після складання правоохоронцями протоколів підприємці вирішили приїхати зі своїм товаром 
до міськвиконкому, щоб поспілкуватися з міським головою.
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Паралельно з тим, що реалізація проекту проходила успішно, справжньою несподіванкою стала новина про 
те, що підприємці пікетують міськвиконком. Бо ж, думалось, що влада зробила крок на зустріч до співпраці з 
підприємцями і проблем немає.
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Зокрема, було погоджено, як виняток,  сезонне здійснення торгівлі баштанними та овочевими культурами 
для суб’єктів господарювання на території прилеглій до Колгоспного ринку.

Також Управлінню містобудування та архітектури спільно з управлінням економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, за рекомендацією експертів громадської організації «ПРАВО», було доручено 
в найкоротший термін розробити порядок визначення місць для здійснення сезонної торгівлі на території 
міста Хмільника.
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Міський голова Сергій 
Редчик, а також його 
заступник Любов Гамак 
та начальник управління 
економічного розвитку 
Юрій Підвальнюк 
вийшли до 
пікетувальників. Діалог 
вдався. Проте не одразу. 
Були звинувачення, 
нерозуміння та 
обіцянки. Після довгої 
розмови, під час якої 
підприємці вимагали 
дати можливість їм 
безперешкодно 
реалізувати свій товар, 
міський голова 
запевнив, що до кінця 
тижня буде скликано 
позачергове засідання 
виконавчого комітету 
для врегулювання 
ситуації, що склалася.

Міський голова Сергій 
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Засідання виконкому відбулося вже наступного дня – 12 серпня, під 
час якого враховуючи численні звернення суб’єктів господарювання, 
які здійснюють сезонну торгівлю баштанними та овочевими 
культурами на території міста Хмільника з метою недопущення 
стихійної торгівлі було прийнято рішення «Про погодження місця для 
сезонної торгівлі овочевими та баштанними культурами на території 
міста суб’єктам господарювання».
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Під час зустрічі було 
обговорено регуляторні 
акти, які потребують 
внесення змін та доповнень, 
а також озвучено ідеї щодо 
покращення бізнес-
середовища в місті 
Хмільнику. Серед інших, 
зокрема, обговорювалися 
питання розробки графічної 
частини правил 
благоустрою, формування 
реєстру комунального 
майна, яке може бути 
передане в оренду, 
визначення та 
оприлюднення місць, де 
можна встановити 
тимчасову споруду для 
ведення підприємницької 
діяльності, а також 
розробки схеми розміщення 
зовнішньої реклами в місті 
Хмільнику.

16 серпня відбулася експертна зустріч в рамках засідання робочої групи з питань перегляду 
регуляторних актів. Участь в засіданні взяли члени робочої групи та експерти громадської 
організації «ПРАВО».

16 серпня відбулася експертна зустріч в рамках засідання робочої групи з питань перегляду 
регуляторних актів. Участь в засіданні взяли члени робочої групи та експерти громадської 
організації «ПРАВО».

Варто зазначити, що 
засідання робочої групи 
відбулося в рамках спільного 
проекту громадської 
організації «ПРАВО» та 
виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради, 
який реалізується в рамках 
Програми «Лідерство в 
економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ), за підтримки 
Агентства США з 
міжнародного розвитку 
(USAID).

Варто зазначити, що 
засідання робочої групи 
відбулося в рамках спільного 
проекту громадської 
організації «ПРАВО» та 
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Хмільницької міської ради, 
який реалізується в рамках 
Програми «Лідерство в 
економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ), за підтримки 
Агентства США з 
міжнародного розвитку 
(USAID).

Свою думку з приводу реалізації проекту для створення 
сприятливого бізнес-середовища в Хмільнику висловив 
начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради Юрій Підвальнюк:

- Вважаю, що даний проект є надзвичайно актуальним, 
оскільки вже незабаром буде затверджуватися нова 
Програма розвитку підприємництва в Хмільнику. 
Звичайно, при її розробці буде дотримано всіх 
процедур, як того вимагає законодавство – і «круглі 
столи», і консультації з громадськістю, проте така 
практика предметних розмов дасть гарний результат. 
Кожного з підприємців буде почуто і Хмільник отримає 
можливості для кращого розвитку бізнесу. Але 
важливою передумовою цьому має бути стабільна 
влада, орієнтована на підтримку підприємців. Має бути 
налагоджено співпрацю. Я впевнений, що серйозні 
заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію та 
докорінно її поліпшити вже робляться.
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ФОКУС-ГРУПИ

«Ми шукаємо больові точки бізнесу і намагаємося 
знайти шляхи їх вирішення, – зазначила, 
розповідаючи про мету таких зібрань експерт 
організації Олена Черній, – згодом будемо 
просувати інтереси бізнесу та наполягати на 
врахуванні думки підприємців при розробці 
міської програми розвитку підприємництва. Під 
час зустрічей ми обговарювали проблеми бізнесу, 
шляхи та можливості їх вирішення, а також 
пропонували нові методи в роботі та шляхи їх 
реалізації.

Варто зазначити, що представники бізнесу міста 
Хмільника проявили деяку пасивність, бо 
аудиторія не була на стільки чисельною, як того 
хотілося б. Проте робота виявилася продуктивною. 
Наших респондентів ми розділили на групи, 
враховуючи те, у якій сфері вони працюють».

«Ми шукаємо больові точки бізнесу і намагаємося 
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враховуючи те, у якій сфері вони працюють».

Упродовж всього серпня в рамках проекту по напрацюванню Дорожньої карти для розвитку підприємництва 
в Хмільнику відбувалися фокус-групи із представниками бізнесу міста. Всього зустрічей було чотири.

Упродовж всього серпня в рамках проекту по напрацюванню Дорожньої карти для розвитку підприємництва 
в Хмільнику відбувалися фокус-групи із представниками бізнесу міста. Всього зустрічей було чотири.

Загалом відбулося чотири фокус-групи. Під час обговорення підприємці відзначили такі основні 
проблемні питання, що створюють регуляторні бар’єри та формують несприятливе бізнес-середовище 
в місті. Зокрема, занадто велика зарегульованість та відсутність зрозумілої інформації про 
адміністративні послуги, великі податки на землю, непрозорість в сфері публічних закупівель та 
відсутність конкурентного середовища. Не сприяють, на думку підприємців, формуванню 
сприятливого бізнес-середовища й відсутність Центру розвитку та підтримки підприємництва, 
Програми розвитку туризму, недосконала місцева податкова політика, неможливість отримати фахову 
консультацію при реєстрації та сплаті податків. На жаль, поки що немає зворотного зв'язку між 
владою та представниками бізнесу. Усе це перешкоджає роботі підприємців.

Загалом відбулося чотири фокус-групи. Під час обговорення підприємці відзначили такі основні 
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консультацію при реєстрації та сплаті податків. На жаль, поки що немає зворотного зв'язку між 
владою та представниками бізнесу. Усе це перешкоджає роботі підприємців.

Резюмуючи проведену роботу Олена Черній зазначає, 
що ми маємо гарну нагоду зробити Хмільник містом 
дружнім до бізнесу. 

- Для цього ми хочемо максимально охопити 
проблеми, які заважають підприємцям. Потім виявлені 
негативні чинники перетворити на позитивні дії та 
сформувати конкретні кроки, які має зробити влада 
задля вироблення зручних для бізнесу умов і правил 
гри. Надалі Дорожню карту буде направлено до міської 
ради та виконавчого комітету з тим, щоб націлити 
міську владу на прийняття управлінських рішень, - 
додає Олена. 
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А ЩО Ж ДАЛІ?

За два місяці реалізації 
проекту було зроблено 
чимало важливих кроків на 
зустріч до поставленої 
мети – створення 
сприятливого бізнес-
середовища в місті 
Хмільнику. Під час роботи 
експертами проекту було 
презентовано ідеї 
розробки Дорожньої карти 
на широкий загал, 
проведено засідання 
«круглого столу» за участю 
представників влади, 
бізнесу та громадськості, 
фокус-групові дослідження 
для врахування думки 
підприємництва міста.
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Про те, яка діяльність запланована на найближчий 
час розповів керівник громадської організації 
«ПРАВО» Віталій Дорох:

- Наразі ми проаналізували всю отриману 
інформацію і сформували Дорожню карту 
розвитку малого та середнього 
підприємництва міста Хмільника. Зараз цей 
документ ми відправили на проведення 
аналізу на фіскальну відповідальність для 
малого та середнього підприємництва до 
експертів Інституту економічних досліджень 
та політичних консультацій. Після того, як 
документ буде проаналізовано, ми 
презентуємо його для хмільничан під час 
засідання «круглого столу». Дуже 
сподіваюся, що до обговорення Дорожньої 
карти долучаться не тільки представники 
влади, а й підприємці міста та громадськість. 
Далі ми через громадську раду при 
виконавчому комітеті міської ради будемо 
пропонувати міській владі до затвердження 
конкретні документи, які будуть розроблені 
експертами нашої організації. Сподіваюся, 
що напрацьовані нами пропозиції ляжуть в 
основу міської Програми розвитку 
підприємництва та планів регуляторної 
діяльності міської ради та її виконавчого 
комітету. 
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Період реалізації програми: грудень 2014 – 
грудень 2019 
Мета Програми: покращення середовища для 
ведення бізнесу, об‘єднання зусиль орієнтованих 
на реформи організацій громадянського 
суспільства та урядових інституцій для необхідних 
змін політики, підготовки та реалізації 
законодавства і забезпечення конкретних 
інституційних реформ у сфері сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва (МСП). 
Ефективне та передбачуване правове середовище, 
що розвиватиметься в країні відповідно до 
принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій 
інтеграції України у європейський та світовий 
ринки. 
Програма працює: на національному та 
регіональному рівнях у тісній взаємодії із урядом 
України та регіональною владою, профільними 
міністерствами та парламентськими комітетами, 
бізнес-асоціаціями, агентствами регіонального 
розвитку, експертно-аналітичними центрами, 
громадськими організаціями. 
Діяльність Програми спрямовано на підтримку 
реформ щодо сприяння МСП, налагодження 
стійкого державно-приватного діалогу, 
використання інструментів зміцнення потенціалу та 
інституційної спроможності організацій-учасників, 
зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний 
діалог з владою щодо вибору напрямів політики 
для забезпечення конкурентоспроможності 
приватного сектору. 
Завданням програми є визначити правові, 
нормативні та адміністративні заходи, які 
покращують бізнес-середовище для МСП в Україні, 
надати підтримку на центральному та місцевому 
рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні 
ефективного законодавства, регулювання та 
процедур, що базуватимуться на результатах 
аналізу основних правових, нормативних та 
адміністративних бар’єрів, координувати та 
підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для 
просування економічно обґрунтованих та 
фіскально відповідальних реформ. 
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Підготовка цієї публікації стала 
можливою завдяки підтримці 
американського народу, що була 
надана Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках програми "Лідерство в 
економічному врядуванні". 

Погляди авторів, висловлені в 
цьому матеріалі, відображають 
особисту позицію авторів і можуть 
не збігатися з позицією USAID або 
Уряду Сполучених Штатів Америки. 

Підготовка цієї публікації стала 
можливою завдяки підтримці 
американського народу, що була 
надана Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) в 
рамках програми "Лідерство в 
економічному врядуванні". 

Погляди авторів, висловлені в 
цьому матеріалі, відображають 
особисту позицію авторів і можуть 
не збігатися з позицією USAID або 
Уряду Сполучених Штатів Америки. 

Автори випуску: 
ГО «ПРАВО» 
Редактор випуску:

Наталія Болховська
Співавтори:

Людмила Мазур,
Тарас Носальський

Тел.: + 380 4338 2-00-30, 
E-mail: pravo.ngo@gmail.com

Автори випуску: 
ГО «ПРАВО» 
Редактор випуску:

Наталія Болховська
Співавтори:

Людмила Мазур,
Тарас Носальський

Тел.: + 380 4338 2-00-30, 
E-mail: pravo.ngo@gmail.com

mailto:lev_info@eef.org.ua
https://www.facebook.com/USAIDLEVProgram
https://www.facebook.com/USAIDLEVProgram
mailto:lev_info@eef.org.ua
https://www.facebook.com/USAIDLEVProgram
https://www.facebook.com/USAIDLEVProgram
mailto:pravo.ngo@gmail.com
mailto:pravo.ngo@gmail.com

	Вступ
	УСПІШНИЙ БІЗНЕС – УСПІШНЕ МІСТО
	ВІДСУТНІСТЬ ДІАЛОГУ
	Слайд 4
	В ХМІЛЬНИКУ ПІДПРИЄМЦІ ПІКЕТУВАЛИ МІСЬКВИКОНКОМ
	ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
	ФОКУС-ГРУПИ
	Слайд 8
	Слайд 9

