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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

МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ 2

Вітаємо!

Наш любий читачу, ось ми й знову 
зустрілися! Наразі перед тобою черговий, 
вже четвертий випуск інформаційного 
бюлетеню.
Як ти вже дізнався з попередніх випусків, 
аби покращити бізнес-середовище в 
Хмільнику, вже зроблено чимало. Проте 
попереду – ще більше роботи, адже 
тепер у експертів громадської організації 
«ПРАВО» та виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради, які зараз 
працюють у продуктивному тандемі, 
відповідальне завдання – усі 
задекларовані заходи в Дорожній карті 
розвитку малого та середнього 
підприємництва втілити в життя.

Для цього громадські активісти та 
посадовці міської ради вже визначили 
конкретні проблеми (регуляторні 
бар’єри) для розвитку МСП саме в нашому 
місті та напрацювали ряд дієвих 
пропозиції щодо конкретних шляхів їх 
усунення. Деякі з них - короткострокові, а 
деякі потребуватимуть часу та зусиль 
для  «зрушення з мертвої точки».
Унікальність даної Дорожньої карти 
полягає  в тому, що кожен крок – це 
своєрідна інновація – обдуманий зважений 
підхід до налагодження співпраці між 
бізнесом, громадськими організаціями й 
органами місцевого самоврядування. 
Сподіваємось, що і цей випуск стане 
корисним для усіх наших читачів!
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МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ

30 вересня - 1 жовтня 2016 року в Новій Каховці на Херсонщині відбувся ІХ 
Міжнародний інвестиційний форум «ТАВРІЙСЬКІ ГОРИЗОНТИ: співпраця, 
інвестиції, економічний розвиток», який зібрав понад 500 учасників та гостей 
із 15 країн світу. Серед цих поважних гостей «Таврійських горизонтів» були і 
наші хмільничани. Зокрема, голова громадської організації «ПРАВО» Віталій 
Дорох та експерт організації Олена Черній. Основна мета візиту – презентація 
напрацьованої Дорожньої карти.
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Про те, як все відбувалося розповідає
пані Олена:

Наприкінці вересня експерти Програми 
USAID ЛЕВ в рамках форуму провели 
засідання «круглого столу» на тему 
«Бізнес клімат: від визначення проблем 
до конкретних кроків».  Також для нас 
усіх надзвичайно пізнавальним був 
виступ бізнес-омбудсмена Альгірдаса 
Шемети. Бізнес-омбудсмен - це 
посадова особа, що займається 
захистом інтересів бізнесу перед 
органами публічної влади, як всередині 
країни, так і за її межами, тобто бізнес-
омбудсмен виступає інструментом 
вирішення конфліктів і суперечок між 
владою і бізнесом.
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Пан Альгірдас розповів про свою діяльність, зокрема, наголосивши, що в 
основу його діяльності лягають прийняття та розгляд скарг від суб’єктів 
підприємництва на дії або бездіяльність, зокрема рішення органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що 
належать до сфери їх управління, а також їх посадових осіб, надання органам 
державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо 
державної політики у сфері підприємницької діяльності та надання органам 
державної влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо 
удосконалення та оптимізації процедур та/або способу, у який вони виконують 
свої повноваження, провадять підприємницьку чи іншу діяльність.
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Вже наступного дня відбувся Діловий форум в рамках проекту «Дорожня карта 
розвитку МСП Таврійського регіону», де проходила презентація усіх п’яти дорожніх 
карт, які запроваджуються на Херсонщині, Львівщині, Київщині, Вінниччині та 
Тернопільщині. Всі учасники заходу обмінювалися контактами, презентаціями, 
ділилися ідеями. Автори Дорожніх карт розповіли, як вони активно адвокатують 
свої напрацювання. Більшість запевнила, що уже мають гарантії включення їх 
роботи до місцевих програм регіонального розвитку. Деякі нововведення уже 
запровадженні - ще до запуску цих регіональних програм. Попри те, що захід 
відбувався у вихідний, у залі був аншлаг: понад 60 учасників, серед яких були 
присутні і представники місцевої влади.
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Також він наголосив, що бізнес-омбудсмен приймає тільки скарги на дії державних 
органів, а не приватного бізнесу. За його словами, він бачить свій офіс досудовим 
органом, який не розглядає спори, якщо вони паралельно розглядаються в судах. 
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Свою думку стосовно актуальності впровадження Дорожньої карти 
розвитку малого та середнього підприємництва в Хмільнику 
висловила заступник міського голови, начальник фінансового 
управління Хмільницької міської ради Любов Гамак:

Наш Хмільник – одне з тих міст України, де є людські й природні 
ресурси, але вони вкрай неефективно використовуються для того, 
щоб дати відчутний поштовх економічному зростанню краю. 
Одним із ефективних шляхів у розв’язанні цієї проблеми, я 
впевнена, може стати Дорожня карта розвитку малого та 
середнього підприємництва, вироблена громадськістю краю разом 
із владою. Для того, щоб розробити правильну стратегію роботи, 
визначити, що саме заважає працювати підприємцям, 
громадськість, бізнес і влада сіли за круглий стіл і обговорили всі 
проблемні питання, щоб знайти шляхи їх вирішення. Це крок до 
успішного розвитку наших головних платників податків – 
представників малого та середнього підприємництва, за рахунок 
яких і наповнюється левова частка міського бюджету. Саме на цю 
ланку бізнесу потрібно робити головні ставки, оскільки на них 
найменше впливають економічні коливання в країні. Ми спільними 
зусиллями маємо долати бар’єри, які заважають працювати 
підприємцям, а, отже, і розвиватися місту. 
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Оптимістичні прогнози стосовно 
імплементації Дорожньої карти 
розвитку малого та середнього 
підприємництва в Хмільнику і в екс 
міського голови, депутата Хмільницької 
міської ради кількох скликань, 
громадського активіста Володимира 
Мельничука:

Співпрацюючи з громадською 
організацією «ПРАВО» вже багато 
років, впевнено можу сказати, що 
практично все, за що беруться 
експерти організації, приречено 
отримати практичне застосування 
для покращення життєдіяльності 
міста. Кожен проект – це сила-
силенна зусиль та роботи, які 
спрямовані на виведення Хмільника на 
якісно-новіший рівень в законодавчій 
сфері та у багатьох інших. Розробка 
Дорожньої карти не є винятком, адже 
ознайомившись з документом, я 
дійшов висновку, що кожен прописаний 
захід – продуманий та виважений. 
Зараз залишилось найважливіше – так 
би мовити, «приземлити» все 
написане. Тобто, втілити все в 
життя. Так, є ризики, що не всі 
запропоновані «ПРАВО» пункти 
будуть підтримані депутатами 
міської ради, тому відповідно можуть 
не увійти в Програму розвитку 
підприємництва міста на наступні 
роки, проте я переконаний, що 
консенсусу буде досягнуто, а об’єднає 
усіх спільне бажання – розвиток 
рідного міста та його мешканців. 
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ознайомившись з документом, я 
дійшов висновку, що кожен прописаний 
захід – продуманий та виважений. 
Зараз залишилось найважливіше – так 
би мовити, «приземлити» все 
написане. Тобто, втілити все в 
життя. Так, є ризики, що не всі 
запропоновані «ПРАВО» пункти 
будуть підтримані депутатами 
міської ради, тому відповідно можуть 
не увійти в Програму розвитку 
підприємництва міста на наступні 
роки, проте я переконаний, що 
консенсусу буде досягнуто, а об’єднає 
усіх спільне бажання – розвиток 
рідного міста та його мешканців. 

ДУМКА ПРОФЕСІОНАЛІВ



6

ПРО ПРОГРАМУ USAID «ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ» (ЛЕВ) ПРО ПРОГРАМУ USAID «ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ» (ЛЕВ) 

Програма USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ) 
Україна, Київ 01033, 
вул. Саксаганського, 44, офіс №5, 
e-mail: lev_info@eef.org.ua
Тел.: +380 44 289-5532 
Факс: +380 44 200-3825 
https://www.facebook.com/USAIDLE
VProgram

Програма USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ) 
Україна, Київ 01033, 
вул. Саксаганського, 44, офіс №5, 
e-mail: lev_info@eef.org.ua
Тел.: +380 44 289-5532 
Факс: +380 44 200-3825 
https://www.facebook.com/USAIDLE
VProgram

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. 
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