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У випуску

Дорожня карта розвитку
малого та середнього підприємництва
для зменшення регуляторних бар’єрів

 та покращення бізнес-середовища в м. Хмільнику
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Вітаємо!

Сьогодні світ побачив третій 
випуск інформаційно-аналітичного 
бюлетеня.

В попередніх випусках ми вже 
розповідали, що Хмільник став 
осередком реалізації масштабного 
різнопланового проекту, кінцевим 
результатом якого стануть якісні 
зміни в сфері розвитку 
підприємництва.

Експертами громадської організації 
«ПРАВО» вже напрацьовано 
Дорожню карту, в якій прописано 
конкретні кроки для покращення 
бізнес-середовища в місті.

Проте, як відомо, погана теорія без 
практики. Отож, наші громадські 
активісти перейшли до активних 
дій – впровадження пропозицій в 
реальність.

Але про все по черзі: читайте та 
дізнаєтесь всі деталі.
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ГОМАДСЬКА РАДА
ПРИ ВИКОНКОМІ

ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

– При виконавчому комітеті 
Хмільницької міської ради 
діє дорадчо-консульта-
тивний орган – громадська 
рада. Це колегіальний 
орган, який на своїх 
засіданнях обговорює вкрай 
важливі питання для 
динамічної життєдіяльності 
міста. Члени громадської 
ради формують з цих 
питань пропозиції та 
подають їх на розгляд 
виконавчому комітету, 
який, в свою чергу, може їх 
вмотивовано відхиляти або 
ж брати до уваги, - 
розповідає голова 
громадської ради при 
виконавчому комітеті 
Хмільницької міської ради 
Олександр Ніжельський. -  
По суті, громадська рада – 
це один з важелів, через які 
громадськість може брати 
участь в прийнятті рішень 
Хмільницькою міською 
радою та безпосередньо 
впливати на них.
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В рамках реалізації проекту щодо напрацювання Дорожньої карти одним із 
своєрідних партнерів громадської організації «ПРАВО» виступила громадська 
рада при Виконавчому комітеті Хмільницької міської ради.
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рада при Виконавчому комітеті Хмільницької міської ради.

У вересні відбулося три засідання громадської 
ради, під час яких напрацювали ряд важливих 
пропозицій виконкому.

Зокрема, щодо практичної імплементації 
Дорожньої карти розвитку малого та середнього 
підприємництва в місті Хмільнику. Для цього 
необхідно внести зміни до чинних регуляторних 
актів, в яких за результатами проведення 
громадських антикорупційних експертиз, було 
виявлено корупціогенні чинники. Для цього 
потрібно передбачити в плані регуляторної 
діяльності міської ради на 2017 рік внесення змін 
до чинних регуляторних актів. 
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Варто зазначити, що для покращення нормативно-правового регулювання окремих 
сфер потрібно:
- внести зміни до таких регуляторних актів:

● Правила торгівлі на ринках та торговельних майданчиках міста Хмільника;
● Про встановлення плати за копіювання та друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію;
● Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Хмільника;
● Правила благоустрою території міста Хмільника;
● Положення про оренду комунального майна територіальної громади міста 

Хмільника;
● Порядок визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд 

соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в 
утриманні об’єктів благоустрою м. Хмільника;

● Положення про проведення земляних робіт в місті Хмільнику;
● Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у 

місті Хмільнику;
● Положення про Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільнику та 

технічний регламент його роботи;
● Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади 
міста Хмільника;

● Порядок проведення конкурсу щодо визначення забудовника об’єкту 
будівництва доступного житла в  місті Хмільнику;

● Положення про порядок проведення на території міста Хмільника виставково-
ярмаркової та презентаційної діяльності;

● Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Хмільнику;
● Інформаційні картки надання адміністративних послуг;

- розробити такі документи:
● Порядок розміщення об’єктів сезонної торгівлі в місті Хмільнику;
● Комплексна схема розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Хмільнику.

- скоригувати план реалізації Стратегії розвитку міста;
- створити механізм стимулювання розвитку місцевого бізнесу (наприклад, введення 
відповідних стандартів в сфері послуг;
- розробити Стратегію та міську програму розвитку туризму;
- розробити міську програму розвитку підприємництва;
- створити реєстр комунального майна (вільні земельні ділянки для оренди, визначені 
місця для розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, 
вільне комунальне майно для оренди, земельні ділянки на продаж, об’єкти 
комунального майна на продаж);
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Нова система електронних закупівель 
«ProZorro» вже показала свою 
ефективність та дала змогу брати участь в 
торгах представникам малого та 
середнього підприємництва, - переконаний 
старший інспектор з програмного 
забезпечення загального відділу 
Хмільницької міської ради, член 
тендерного комітету Володимир 
Плахотнюк. -  Я впевнений, що головні 
завдання нової системи - забезпечити 
прозорість процесу державних закупівель, 
підвищити довіру з боку бізнесу та 
побороти корупційну складову виконується 
в повному обсязі, оскільки відійшли в 
минуле корупційні схеми домовленостей. 
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PROZORRO
І РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

З 1 травня 2016 року виконавчим комітетом Хмільницької міської ради було 
прийнято рішення, що закупівлю товарів, послуг та робіт, ціна яких перевищує 10 
тисяч гривень потрібно проводити через «ProZorro». Саме з того дня почався відлік 
прозорості та доступності для державних закупівель. 
Працювати з новою системою просто та легко, додаткового навчання не потрібно. 
Якщо і виникають якісь питання, можна безперешкодно зв’язатися з 
адміністраторами системи, які оперативно проконсультують.
Основними перевагами нової системи є значне спрощення процедури подання 
пропозицій, зменшення бюрократичної та паперової тяганини і скорочення строків 
очікування результатів торгів. Крім того, рейтинги пропозицій формуються системою 
автоматично за найнижчою запропонованою ціною.
Покупцеві користуватись системою дуже просто, адже необхідно лише подати 
оголошення, до нього прикріпити технічні вимоги, тобто характеристику товару, 
який потрібен, та проект договору. І все. Аукціон проводиться системою 
автоматично, після визначення переможця заключається з ним договір.
Проводячи паралелі з бюрократичною системою, яка працювала раніше, впевнено 
кажу, що «ProZorro» значно економить бюджетні кошти та дозволяє кожному 
пересічному громадянину в електронному режимі слідкувати за ходом торгів: 
побачити, які цінові пропозиції надходять, хто переміг у тендері, чи було укладено 
договір саме з тією компанією, яка запропонувала найбільш вигідні умови. 
«ProZorro» дасть можливість місцевому бізнесу поетапно розвиватися та доведе, що 
з державою можна торгувати чесно.
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оголошення, до нього прикріпити технічні вимоги, тобто характеристику товару, 
який потрібен, та проект договору. І все. Аукціон проводиться системою 
автоматично, після визначення переможця заключається з ним договір.
Проводячи паралелі з бюрократичною системою, яка працювала раніше, впевнено 
кажу, що «ProZorro» значно економить бюджетні кошти та дозволяє кожному 
пересічному громадянину в електронному режимі слідкувати за ходом торгів: 
побачити, які цінові пропозиції надходять, хто переміг у тендері, чи було укладено 
договір саме з тією компанією, яка запропонувала найбільш вигідні умови. 
«ProZorro» дасть можливість місцевому бізнесу поетапно розвиватися та доведе, що 
з державою можна торгувати чесно.
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– Одними з багатьох дієвих пропозицій, що 
зможуть покращити бізнес-середовище в 
Хмільнику стали пропозиції щодо  проведення 
зустрічей для коригування плану реалізації 
Стратегії розвитку міста та розробки Стратегії та 
програми розвитку туризму, - переконаний голова 
ради громадської організації «ПРАВО», експерт 
проекту Віталій Дорох. - Варто зазначити, що 
курорт державного значення Хмільник включає в 
себе територію не лише самого міста, а й 17 
населених пункти Хмільницького району. А сільські 
громади району – це історичні алмази, які 
потребують огранки. Тому доречним буде 
напрацьовувати матеріали в напрямку створення 
туристичного маршруту, який пролягатиме селами 
району. Маючи в арсеналі стільки оздоровниць, в 
яких відпочиваючих з України та всього світу 
ставлять на ноги цілющим радоном, Хмільник поки 
що, на жаль, не може здивувати своїх гостей 
туристичними цікавинками.

– Одними з багатьох дієвих пропозицій, що 
зможуть покращити бізнес-середовище в 
Хмільнику стали пропозиції щодо  проведення 
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проекту Віталій Дорох. - Варто зазначити, що 
курорт державного значення Хмільник включає в 
себе територію не лише самого міста, а й 17 
населених пункти Хмільницького району. А сільські 
громади району – це історичні алмази, які 
потребують огранки. Тому доречним буде 
напрацьовувати матеріали в напрямку створення 
туристичного маршруту, який пролягатиме селами 
району. Маючи в арсеналі стільки оздоровниць, в 
яких відпочиваючих з України та всього світу 
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туристичними цікавинками. Для того, аби обговорити 

проблеми розвитку туризму 
в місті відбулося засідання 
Клубу громадського діалогу.

На початку заходу керівник 
громадської організації 
«ПРАВО» Віталій Дорох 
окреслив загальні тенденції 
розвитку туризму в 
Хмільнику, а також 
ознайомив присутніх з 
висновками Альберта 
Бугнона, міжнародного 
експерта Швейцарської 
консалтингової компанії 
“Swisscontact”, щодо 
перспектив розбудови 
курорту Хмільник, як 
міжнародного Центру 
бальнеології та оздоровчого 
туризму
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Попри всі зауваження пана Альберта Бугнона, Хмільник має значний потенціал 
щодо розвитку туризму, але для того, щоб зробити місто більш туристично 
привабливим потрібно плідно попрацювати та визначити потенційно привабливі 
об’єкти, а також розробити низку заходів, реалізація яких допоможе мінімізувати 
перешкоди, що заважають розвитку туризму. На думку експертів громадської 
організації «ПРАВО» це стане поштовхом для того, щоб місцеві підприємці 
активніше проявляли себе в цій сфері.

Попри всі зауваження пана Альберта Бугнона, Хмільник має значний потенціал 
щодо розвитку туризму, але для того, щоб зробити місто більш туристично 
привабливим потрібно плідно попрацювати та визначити потенційно привабливі 
об’єкти, а також розробити низку заходів, реалізація яких допоможе мінімізувати 
перешкоди, що заважають розвитку туризму. На думку експертів громадської 
організації «ПРАВО» це стане поштовхом для того, щоб місцеві підприємці 
активніше проявляли себе в цій сфері.

Після жвавого обговорення учасникам, а ними були посадовці міської ради, 
підприємці та представники громадськості, було запропоновано перейти до 
практичної частини засідання Клубу, об’єднатись в групи та знайти відповіді на 
такі питання:

Які в Хмільнику є потенційні туристичні об’єкти?;

Які перешкоди заважають розвитку туризму в місті?;

Які цікавинки для туристів можна було б зробити в Хмільнику?

Після жвавого обговорення учасникам, а ними були посадовці міської ради, 
підприємці та представники громадськості, було запропоновано перейти до 
практичної частини засідання Клубу, об’єднатись в групи та знайти відповіді на 
такі питання:

Які в Хмільнику є потенційні туристичні об’єкти?;

Які перешкоди заважають розвитку туризму в місті?;

Які цікавинки для туристів можна було б зробити в Хмільнику?

Після дуже плідної роботи всі напрацьовані в групах матеріали було презентовано 
модераторами та обговорено учасниками. На завершення засідання Клубу 
громадського діалогу Віталій Дорох зазначив, що всі напрацьовані матеріали буде 
проаналізовано експертами громадської організації «ПРАВО» та сформовано в 
окремий документ, який стане основою під час розробки стратегії розвитку 
туризму в Хмільнику.

Після дуже плідної роботи всі напрацьовані в групах матеріали було презентовано 
модераторами та обговорено учасниками. На завершення засідання Клубу 
громадського діалогу Віталій Дорох зазначив, що всі напрацьовані матеріали буде 
проаналізовано експертами громадської організації «ПРАВО» та сформовано в 
окремий документ, який стане основою під час розробки стратегії розвитку 
туризму в Хмільнику.

В якості модераторів 
визначених груп 
виступили експерти 
громадської 
організації «ПРАВО» 
Володимир Шеремета, 
Тарас Носальський та 
Олена Черній.
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громадської 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ В МІСТІ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Всі ми знаємо, що таке демократія. Це політичний режим, за якого єдиним 
легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. А поряд з цією 
демократією існує ще одна, невід’ємна її частина, особливо в час технічного 
прогресу – електронна демократія (е-демократія).

Всі ми знаємо, що таке демократія. Це політичний режим, за якого єдиним 
легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. А поряд з цією 
демократією існує ще одна, невід’ємна її частина, особливо в час технічного 
прогресу – електронна демократія (е-демократія).

Електронна демократія – форма демократії, що 
характеризується використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу 
для колективних розумових і адміністративних процесів 
(інформування, прийняття спільних рішень - електронне 
голосування, контролювання виконання рішень та т. д.) 
на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого 
самоврядування і закінчуючи міжнародним.

Електронна демократія – форма демократії, що 
характеризується використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу 
для колективних розумових і адміністративних процесів 
(інформування, прийняття спільних рішень - електронне 
голосування, контролювання виконання рішень та т. д.) 
на всіх рівнях - починаючи з рівня місцевого 
самоврядування і закінчуючи міжнародним.

27 вересня 2016 року в Хмільнику 
відбувся семінар з електронної 
демократії. Викладати ази до нашого 
міста завітав Сергій Карелін - Експерт 
відділу бюджетної політики Центру 
“Ейдос”.

На навчання електронній демократії 
організатори, а це громадська 
організація «Подільська агенція 
регіонального розвитку» та 
громадська організація «ПРАВО», 
запросили представників громадських 
організацій, органів влади, ЗМІ, ІТ-
спеціалістів.

27 вересня 2016 року в Хмільнику 
відбувся семінар з електронної 
демократії. Викладати ази до нашого 
міста завітав Сергій Карелін - Експерт 
відділу бюджетної політики Центру 
“Ейдос”.

На навчання електронній демократії 
організатори, а це громадська 
організація «Подільська агенція 
регіонального розвитку» та 
громадська організація «ПРАВО», 
запросили представників громадських 
організацій, органів влади, ЗМІ, ІТ-
спеціалістів.

- Навіщо розвивати інструменти електронної демократії в громадах органам влади? 
Однією з основних причин є вимога часу. Сьогодні можна побачити значно більше 
людей онлайн, ніж на вулиці. По-друге, з метою підвищення довіри до влади, а 
також дати позитивний сигнал для інвесторів. Ще однією причиною є  підвищення 
прозорості органів місцевого самоврядування та демонстрація добрих намірів 
влади щодо взаємодії з громадянами, - зазначив Сергій Карелін, розпочинаючи 
семінар «Інструменти прозорого фінансування в органах місцевого 
самоврядування».

- Навіщо розвивати інструменти електронної демократії в громадах органам влади? 
Однією з основних причин є вимога часу. Сьогодні можна побачити значно більше 
людей онлайн, ніж на вулиці. По-друге, з метою підвищення довіри до влади, а 
також дати позитивний сигнал для інвесторів. Ще однією причиною є  підвищення 
прозорості органів місцевого самоврядування та демонстрація добрих намірів 
влади щодо взаємодії з громадянами, - зазначив Сергій Карелін, розпочинаючи 
семінар «Інструменти прозорого фінансування в органах місцевого 
самоврядування».
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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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України та регіональною владою, профільними 
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просування економічно обґрунтованих та 
фіскально відповідальних реформ. 

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. 
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