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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

ДОРОЖНЮ КАРТУ ЗАТВЕРДИЛИ! 2

Наш вірний уважний та вже 
постійний читачу, - вітаємо!

Наш інформаційно-
аналітичний бюлетень 
практично на фінішній 
прямій. У попередніх випусках 
детально вже було описано 
всі заходи, які успішно 
реалізовувались в рамках 
втілення спільного проекту 
виконкому Хмільницької 
міської ради та громадської 
організації «ПРАВО» щодо 
розробки Дорожньої карти 
розвитку малого та 
середнього підприємництва в 
Хмільнику.

Черговий випуск бюлетеню 
покликаний розповісти про 
подальшу імплементацію 
кожного пункту Дорожньої 
карти, які в сукупності 
неодмінно виконають головну 
мету проекту – покращать 
бізнес-середовище в 
курортному Хмільнику та 
створять умови для розвитку 
малого та середнього 
підприємництва.
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ДОРОЖНЮ КАРТУ ЗАТВЕРДИЛИ!

Якщо повернутись на кілька місяців назад – на початок реалізації проекту 
розробки Дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва, то 
можна пригадати вислови скептиків, які категорично виступали проти такого 
задуму. За їх словами, цю справу ніяк не вдасться зрушити з «мертвої точки», 
мовляв, не буде активності ні з боку влади, ні з боку самих підприємців.

Проте, як виявилось, проект таки зміг об’єднати в досягненні спільної мети і 
посадовців і представників бізнесу, громадськість, які неодноразово, збираючись 
за «круглим столом», обговорювали наболілі питання підприємництва та досягали 
консенсусу.
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«З метою розвитку малого і середнього підприємництва у місті Хмільнику, 
врахувавши напрацювання структурних підрозділів виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради, Хмільницької районної громадської організації 
«ПРАВО», проведених в рамках Програми «Лідерство в економічному 
врядуванні» (USAID ЛЕВ), за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID), керуючись ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет міської ради вирішив :

1. Затвердити Дорожню карту розвитку малого та середнього підприємництва у 
місті Хмільнику Вінницької області.

2. Стуктурним підрозділам міської ради, відповідальним за виконання заходів 
дорожньої карти, передбачити у відповідних цільових програмах на 2017-2018 
рр. заходи, визначені у Дорожній карті та забезпечити їх виконання.

3. Управлінню економічного розвитку та євроінтеграції міської ради щорічно 
аналізувати проведення заходів Дорожньої карти, про що інформувати 
виконавчий комітет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови згідно розподілу обов’язків.
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Звичайно, формуючи пропозиції Дорожньої карти, експерти 
ГО «ПРАВО» мали побоювання, що не всі так звані кроки будуть 
враховані, що буде спротив та нерозуміння. Проте співпраця 
виявилась настільки плідною, що наприкінці жовтня на засіданні 
виконавчого комітету Хмільницької міської ради Дорожню карту 
було прийнято, а саме рішенням №445 від 27 жовтня 2016 року:
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СФЕРИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Заходи Дорожньої карти умовно було розділено 
на блоки згідно сфер впровадження.

Заходи Дорожньої карти умовно було розділено 
на блоки згідно сфер впровадження.

Безперечно, затвердження Дорожньої карти на засіданні виконавчого комітету 
Хмільницької міської ради – це велика перемога, але ж не остаточна. Попереду ще 
стільки роботи спрямованої на те, аби заходи цього вкрай важливого документу не 
залишились декларативними рядками на папері, а стали дієвими кроками в 
покращенні бізнес-середовища в місті.

Отож, після прийняття рішення виконавчим комітетом міський голова Сергій 
Редчик, скріпивши його своїм підписом, зобов’язав структурні підрозділи міської 
ради, відповідальні  за виконання заходів Дорожньої карти, передбачити у 
відповідних цільових програмах на 2017-2018 рр.  заходи, визначені у Дорожній 
карті та забезпечити їх виконання.
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Для підвищення фахового рівня посадовців

1. Навчання щодо сприяння розвитку МСП. Проведення семінарів для 
посадовців щодо створення сприятливого бізнес-середовища, зокрема, основ 
регуляторної політики. Буде підвищено рівень знань посадовців міської ради 
щодо створення сприятливого бізнес-середовища та основ регуляторної 
політики (2016-2018 рр.). Виконавці: Управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

2. Проведення семінарів з висвітлення інформації щодо підприємницької 
діяльності. Проведення семінару для посадовців з метою вдосконалення 
шляхів та методів висвітлення інформації, що стосується діяльності 
підприємців в місті. Буде підвищено рівень знань та практичних навичок 
працівників  сектору зв’язків з громадськістю та посадовців, діяльність яких 
пов’язана з підприємництвом щодо висвітлення інформації на сайті та в ЗМІ 
(2016 р.). Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, Громадські організації.

3. Перегляд чинних регуляторних актів. Буде переглянуто та внесено зміни до 
чинних регуляторних актів міської ради та виконавчого комітету. Буде 
зменшено кількість корупційних чинників в регуляторних актах. (2017-
2018 рр.). Фінансування: 30,0 тис. грн. з інших джерел, не заборонених 
законодавством. Виконавці: Громадські організації.
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Для покращення нормативно-правового регулювання окремих сфер

1. Розробка та затвердження  порядку розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде 
проаналізовано досвід інших міст щодо нормативного врегулювання питання сезонної 
торгівлі, розроблено Порядок розміщення об’єктів сезонної торгівлі та схему 
розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде запроваджено прозорий та конкурентний 
механізм надання дозволів на здійснення сезонної торгівлі (2017 р.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Розробники 
регуляторних актів за сферою діяльності, Громадські організації. 

2. Перегляд інформації в інформаційних картках надання адміністративних послуг. 
Проведення аналізу та приведення до вимог законодавства інформації, яка викладена 
в інформаційних картках з надання адміністративних послуг. Буде приведено 
інформаційні картки до вимог законодавства (2016-2018 рр.). Виконавці: Структурні 
підрозділи міської ради, Громадські організації. 

3. Розробка та затвердження  порядку розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде 
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торгівлі, розроблено Порядок розміщення об’єктів сезонної торгівлі та схему 
розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде запроваджено прозорий та конкурентний 
механізм надання дозволів на здійснення сезонної торгівлі (2017 р). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління 
архітектури та містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, 
Громадські організації.

4. Розробка та затвердження комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами. 
Буде проаналізовано досвід інших міст щодо розробки та запровадження комплексної 
схеми розміщення зовнішньої реклами, розроблено та затверджено таку схему по 
м. Хмільнику. Буде затверджено чітку схему розміщення рекламних носіїв на території 
міста. (2017 р.). Фінансування: 40,0 тис. грн. з міського бюджету. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління архітектури та 
містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, Громадські 
організації.

5. Розробка плану реалізації Стратегії розвитку міста на 2017-2018 рр. Проведення 
засідання комітету зі Стратегії розвитку міста для опрацювання, внесення змін, 
доповнень та подальшого затвердження плану реалізації Стратегії розвитку міста на 
наступні роки. Буде вдосконалено План реалізації Стратегії розвитку міста з 
врахуванням потреб підприємницького середовища. (2016 р). Виконавці:  Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

Для покращення нормативно-правового регулювання окремих сфер

1. Розробка та затвердження  порядку розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде 
проаналізовано досвід інших міст щодо нормативного врегулювання питання сезонної 
торгівлі, розроблено Порядок розміщення об’єктів сезонної торгівлі та схему 
розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде запроваджено прозорий та конкурентний 
механізм надання дозволів на здійснення сезонної торгівлі (2017 р.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Розробники 
регуляторних актів за сферою діяльності, Громадські організації. 

2. Перегляд інформації в інформаційних картках надання адміністративних послуг. 
Проведення аналізу та приведення до вимог законодавства інформації, яка викладена 
в інформаційних картках з надання адміністративних послуг. Буде приведено 
інформаційні картки до вимог законодавства (2016-2018 рр.). Виконавці: Структурні 
підрозділи міської ради, Громадські організації. 

3. Розробка та затвердження  порядку розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде 
проаналізовано досвід інших міст щодо нормативного врегулювання питання сезонної 
торгівлі, розроблено Порядок розміщення об’єктів сезонної торгівлі та схему 
розміщення об’єктів сезонної торгівлі. Буде запроваджено прозорий та конкурентний 
механізм надання дозволів на здійснення сезонної торгівлі (2017 р). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління 
архітектури та містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, 
Громадські організації.

4. Розробка та затвердження комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами. 
Буде проаналізовано досвід інших міст щодо розробки та запровадження комплексної 
схеми розміщення зовнішньої реклами, розроблено та затверджено таку схему по 
м. Хмільнику. Буде затверджено чітку схему розміщення рекламних носіїв на території 
міста. (2017 р.). Фінансування: 40,0 тис. грн. з міського бюджету. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління архітектури та 
містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, Громадські 
організації.

5. Розробка плану реалізації Стратегії розвитку міста на 2017-2018 рр. Проведення 
засідання комітету зі Стратегії розвитку міста для опрацювання, внесення змін, 
доповнень та подальшого затвердження плану реалізації Стратегії розвитку міста на 
наступні роки. Буде вдосконалено План реалізації Стратегії розвитку міста з 
врахуванням потреб підприємницького середовища. (2016 р). Виконавці:  Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські організації.
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6. Розробка стратегії та програми розвитку туризму. Проведення консультацій з 
представниками бізнес-середовища та громадськості міста щодо розробки 
Стратегії та програми розвитку туризму в місті. Буде розроблено та затверджено 
Стратегію та програму розвитку туризму (2016-2017рр.). Фінансування: 10,0 тис. 
грн. з міського бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством. 
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, 
Громадські організації.

7. Ухвалення міської програми розвитку МСП. Розробка міської програми 
розвитку підприємництва, до якої увійдуть заходи дорожньої карти з відповідним 
фінансуванням. Буде створено умови фінансування заходів з розвитку 
підприємництва в місті (2016 р.). Управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

8. Створення реєстру активів  громади. Створення реєстру активів громади 
передбачає збір та розміщення у вільному доступі інформації про вільні земельні 
ділянки для права оренди, визначені місця для розміщення ТС, вільне комунальне 
майно для оренди, земельні ділянки на продаж, об’єкти комунального майна на 
продаж тощо. Буде забезпечено прозоре використання активів громади з метою 
забезпечення рівних умов та здорової конкуренції (2017 р.). Фінансування: 
10,0 тис. грн. з  міського бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством. Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, Громадські організації.

9. Розробити та затвердити технічну документацію з питань благоустрою 
території міста Хмільника, як додаток до Правил благоустрою. Буде розроблено 
та затверджено, з врахуванням вимог законодавства, технічну документацію з 
питань благоустрою території міста Хмільника, як додаток до Правил благоустрою. 
Буде визначено межі власних та закріплених територій. Буде зменшено тиск з боку 
контролюючих органів щодо утримання цих територій тощо. (2017 -2018 рр.) 
Фінансування: 50,0 тис. грн. з  міського бюджету. Виконавці:  Управління 
архітектури та містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради.

10. Створення «інвестиційних пакетів». Створення готових пропозицій для 
інвесторів, які включатимуть вже оформлені земельні ділянки з можливістю 
підведення комунікацій. Буде зменшено кількість бар’єрів для представників 
бізнесу, які готові вкладати кошти в розвиток міста. Має бути сформовано не 
менше 10 «інвестиційних пакетів». (2017-2018 рр.). Фінансування: потрібно 
передбачити додаткове фінансування в інших бюджетних програмах. Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління ЖКГ 
та КВ міської ради.

6. Розробка стратегії та програми розвитку туризму. Проведення консультацій з 
представниками бізнес-середовища та громадськості міста щодо розробки 
Стратегії та програми розвитку туризму в місті. Буде розроблено та затверджено 
Стратегію та програму розвитку туризму (2016-2017рр.). Фінансування: 10,0 тис. 
грн. з міського бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством. 
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, 
Громадські організації.

7. Ухвалення міської програми розвитку МСП. Розробка міської програми 
розвитку підприємництва, до якої увійдуть заходи дорожньої карти з відповідним 
фінансуванням. Буде створено умови фінансування заходів з розвитку 
підприємництва в місті (2016 р.). Управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

8. Створення реєстру активів  громади. Створення реєстру активів громади 
передбачає збір та розміщення у вільному доступі інформації про вільні земельні 
ділянки для права оренди, визначені місця для розміщення ТС, вільне комунальне 
майно для оренди, земельні ділянки на продаж, об’єкти комунального майна на 
продаж тощо. Буде забезпечено прозоре використання активів громади з метою 
забезпечення рівних умов та здорової конкуренції (2017 р.). Фінансування: 
10,0 тис. грн. з  міського бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством. Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради, Громадські організації.

9. Розробити та затвердити технічну документацію з питань благоустрою 
території міста Хмільника, як додаток до Правил благоустрою. Буде розроблено 
та затверджено, з врахуванням вимог законодавства, технічну документацію з 
питань благоустрою території міста Хмільника, як додаток до Правил благоустрою. 
Буде визначено межі власних та закріплених територій. Буде зменшено тиск з боку 
контролюючих органів щодо утримання цих територій тощо. (2017 -2018 рр.) 
Фінансування: 50,0 тис. грн. з  міського бюджету. Виконавці:  Управління 
архітектури та містобудування міської ради, Управління ЖКГ та КВ міської ради.

10. Створення «інвестиційних пакетів». Створення готових пропозицій для 
інвесторів, які включатимуть вже оформлені земельні ділянки з можливістю 
підведення комунікацій. Буде зменшено кількість бар’єрів для представників 
бізнесу, які готові вкладати кошти в розвиток міста. Має бути сформовано не 
менше 10 «інвестиційних пакетів». (2017-2018 рр.). Фінансування: потрібно 
передбачити додаткове фінансування в інших бюджетних програмах. Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Управління ЖКГ 
та КВ міської ради.
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Для покращення доступу до інформації,
а також підвищення рівня знань та навичок підприємців

1. Інформування підприємців про «платні» послуги. Розміщення в ЦНАПі 
інформації з переліком та вартістю «платних» адміністративних послуг. 
Буде забезпечено прозорість діяльності міської влади (2016 р.). Виконавці: 
Центр надання адміністративних послуг.

2. Запровадити принципи прозорості доходів та витрат міського 
бюджету, який було розроблено Центром політичних студій та аналітики 
«Ейдос». Підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим 
комітетом Хмільницької міської ради та Центром політичних студій та 
аналітики, а також створення на Офіційному сайті міста Хмільника 
окремого модуля, який дозволить відслідковувати доходи та витрати 
міського бюджету. Має бути затверджений «бюджетний регламент», в 
якому сконцентровано основні етапи бюджетного процесу та механізми 
залучення громадськості до цих процесів. Буде забезпечено прозорість 
формування, витрачання та звітування міського бюджету (2016 р.). 
Виконавці: Фінансове управління міської ради, Громадські організації.

3. Започаткування конструктивного діалогу на засадах партнерства між 
підприємцями та представниками місцевої влади. Запровадження в 
Хмільнику тематичних зустрічей влади з підприємцями використовуючи 
формат Клубів громадського діалогу. Буде налагоджено постійний діалог 
між владою та бізнесом на засадах партнерства між підприємцями та 
представниками місцевої влади (2016-2018 рр.). Фінансування: 5,0 тис.грн. 
з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської 
ради, Громадські організації. 

4. Створення консультативного центру для підприємців. Створення на 
умовах прозорого конкурсу для громадських та бізнес-асоціацій 
Консультативного центру для підприємців. В умовах конкурсу має бути 
прописано перелік послуг, які має надавати підприємцям переможець 
конкурсу. Буде створено можливість для отримання фахових консультацій 
підприємцями міста (2017-2018рр.) Фінансування: 50,0 тис. грн. з інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські 
організації.

Для покращення доступу до інформації,
а також підвищення рівня знань та навичок підприємців

1. Інформування підприємців про «платні» послуги. Розміщення в ЦНАПі 
інформації з переліком та вартістю «платних» адміністративних послуг. 
Буде забезпечено прозорість діяльності міської влади (2016 р.). Виконавці: 
Центр надання адміністративних послуг.

2. Запровадити принципи прозорості доходів та витрат міського 
бюджету, який було розроблено Центром політичних студій та аналітики 
«Ейдос». Підписання меморандуму про співпрацю між виконавчим 
комітетом Хмільницької міської ради та Центром політичних студій та 
аналітики, а також створення на Офіційному сайті міста Хмільника 
окремого модуля, який дозволить відслідковувати доходи та витрати 
міського бюджету. Має бути затверджений «бюджетний регламент», в 
якому сконцентровано основні етапи бюджетного процесу та механізми 
залучення громадськості до цих процесів. Буде забезпечено прозорість 
формування, витрачання та звітування міського бюджету (2016 р.). 
Виконавці: Фінансове управління міської ради, Громадські організації.

3. Започаткування конструктивного діалогу на засадах партнерства між 
підприємцями та представниками місцевої влади. Запровадження в 
Хмільнику тематичних зустрічей влади з підприємцями використовуючи 
формат Клубів громадського діалогу. Буде налагоджено постійний діалог 
між владою та бізнесом на засадах партнерства між підприємцями та 
представниками місцевої влади (2016-2018 рр.). Фінансування: 5,0 тис.грн. 
з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської 
ради, Громадські організації. 

4. Створення консультативного центру для підприємців. Створення на 
умовах прозорого конкурсу для громадських та бізнес-асоціацій 
Консультативного центру для підприємців. В умовах конкурсу має бути 
прописано перелік послуг, які має надавати підприємцям переможець 
конкурсу. Буде створено можливість для отримання фахових консультацій 
підприємцями міста (2017-2018рр.) Фінансування: 50,0 тис. грн. з інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські 
організації.
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5. Створення нового міського інтернет-ресурсу. Зважаючи на те, що 
теперішній офіційний інтернет-ресурс міста Хмільника є власністю 
Інституту трансформації суспільства, а також зважаючи на те, що 
теперішній ресурс технічно та морально застарів, передбачається 
створення нового інтернет-ресурсу, який, в свою чергу, міститиме:

● окремий розділ для підприємців;
● можливість реєстрації та коментування;
● можливість проводити онлайн-консультації;
● узагальнену інформацію про заплановані та проведені закупівлі;
● можливість підписки на новини, що стосуються підприємництва. 

Буде забезпечено комунікацію між міською владою та підприємцями 
(2017 р.). Фінансування: 100,00 тис. грн. з міського бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, 
Громадські організації.

6. Відкриття Школи молодого підприємця. Проведення щорічних 
тематичних навчань з основ започаткування та ведення власної справи для 
учнів випускних класів хмільницьких шкіл та ліцеїв (2017-2018 рр.). Буде 
створено можливість отримання необхідних знань та навичок для молоді 
міста щодо започаткування власної справи. Фінансування: 20,0 тис. грн. з  
міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської 
ради,  Громадські організації. 

7. Проведення семінарів з навчання для підприємців щодо участі в 
системі публічних закупівель ProZorro. Проведення тематичних семінарів 
для підприємців, зокрема, що стосується продажів через систему 
електронних закупівель ProZorro, регуляторної діяльності органів влади 
тощо. Буде підвищено рівень знань та навичок підприємців міста (2016-
2018 рр.) Фінансування:  20,0 тис. грн. з міського бюджету та  інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські 
організації.

5. Створення нового міського інтернет-ресурсу. Зважаючи на те, що 
теперішній офіційний інтернет-ресурс міста Хмільника є власністю 
Інституту трансформації суспільства, а також зважаючи на те, що 
теперішній ресурс технічно та морально застарів, передбачається 
створення нового інтернет-ресурсу, який, в свою чергу, міститиме:

● окремий розділ для підприємців;
● можливість реєстрації та коментування;
● можливість проводити онлайн-консультації;
● узагальнену інформацію про заплановані та проведені закупівлі;
● можливість підписки на новини, що стосуються підприємництва. 

Буде забезпечено комунікацію між міською владою та підприємцями 
(2017 р.). Фінансування: 100,00 тис. грн. з міського бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, 
Громадські організації.

6. Відкриття Школи молодого підприємця. Проведення щорічних 
тематичних навчань з основ започаткування та ведення власної справи для 
учнів випускних класів хмільницьких шкіл та ліцеїв (2017-2018 рр.). Буде 
створено можливість отримання необхідних знань та навичок для молоді 
міста щодо започаткування власної справи. Фінансування: 20,0 тис. грн. з  
міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  
Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської 
ради,  Громадські організації. 

7. Проведення семінарів з навчання для підприємців щодо участі в 
системі публічних закупівель ProZorro. Проведення тематичних семінарів 
для підприємців, зокрема, що стосується продажів через систему 
електронних закупівель ProZorro, регуляторної діяльності органів влади 
тощо. Буде підвищено рівень знань та навичок підприємців міста (2016-
2018 рр.) Фінансування:  20,0 тис. грн. з міського бюджету та  інших 
джерел, не заборонених законодавством. Виконавці: Управління 
економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські 
організації.
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8. Запровадження нових механізмів інформування про діяльність влади. 
Розміщення інформації на інформаційних стендах на ринках міста, СМС-розсилання 
повідомлень, підписка на розсилання з сайту, інформування через гучномовці. 
Передбачається внесення змін до Порядку проведення консультацій з громадськістю 
виконавчими органами Хмільницької міської ради щодо забезпечення виконання 
поставлених завдань. Буде створено умови для якнайкращого інформування 
підприємців про діяльність та плани міської влади (2017-2018 рр.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, Громадські 
організації.

9. Виготовлення щоквартального електронного бюлетеня для підприємців щодо 
діяльності влади (інформування про регуляторну діяльність тощо); - Буде 
започатковано випуск щоквартального електронного бюлетеня для підприємців про 
діяльність міської влади в який входитиме інформація про прийняття регуляторних 
актів, про ініціативи, що стосуватимуться підприємницького середовища. Бюлетень 
розповсюджуватиметься завдяки підписці на Офіційному сайті міста. Буде підвищено 
рівень поінформованості представників підприємницького середовища та 
громадськості щодо регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету 
(2017-2018 рр.). Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської 
ради, Громадські організації.

10. Запровадження та проведення щорічного прозорого конкурсу «Кращий 
підприємець». Буде розроблено та затверджено Порядок проведення конкурсу 
«Кращий підприємець» з чіткими та зрозумілими критеріями відбору. Створено 
стимули для покращення діяльності та відповідальності бізнесу (2017-2018 рр.). 
Фінансування: 20,0 тис. грн. з міського бюджету. Виконавці: Управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

11. Підготовка та поширення історій успіху за результатами діяльності 
Хмільницьких підприємців. Започаткування циклу публікацій в інтернет-виданнях 
про успішні приклади діяльності підприємців міста Хмільника. Популяризація 
підприємницької діяльності серед молоді міста (2017-2018 рр.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.

12. Підвищення рівня комфорту для відвідувачів ЦНАПу. Встановлення в 
приміщенні ЦНАПу терміналу для оплати послуг та кавового апарату підвищить 
рівень зручності та комфорту для відвідувачів ЦНАПу (2017 р.) Виконавці: Виконком 
міської ради, Центр надання адміністративних послуг.

8. Запровадження нових механізмів інформування про діяльність влади. 
Розміщення інформації на інформаційних стендах на ринках міста, СМС-розсилання 
повідомлень, підписка на розсилання з сайту, інформування через гучномовці. 
Передбачається внесення змін до Порядку проведення консультацій з громадськістю 
виконавчими органами Хмільницької міської ради щодо забезпечення виконання 
поставлених завдань. Буде створено умови для якнайкращого інформування 
підприємців про діяльність та плани міської влади (2017-2018 рр.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради, Громадські 
організації.

9. Виготовлення щоквартального електронного бюлетеня для підприємців щодо 
діяльності влади (інформування про регуляторну діяльність тощо); - Буде 
започатковано випуск щоквартального електронного бюлетеня для підприємців про 
діяльність міської влади в який входитиме інформація про прийняття регуляторних 
актів, про ініціативи, що стосуватимуться підприємницького середовища. Бюлетень 
розповсюджуватиметься завдяки підписці на Офіційному сайті міста. Буде підвищено 
рівень поінформованості представників підприємницького середовища та 
громадськості щодо регуляторної діяльності міської ради та її виконавчого комітету 
(2017-2018 рр.). Виконавці: Управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради, Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської 
ради, Громадські організації.

10. Запровадження та проведення щорічного прозорого конкурсу «Кращий 
підприємець». Буде розроблено та затверджено Порядок проведення конкурсу 
«Кращий підприємець» з чіткими та зрозумілими критеріями відбору. Створено 
стимули для покращення діяльності та відповідальності бізнесу (2017-2018 рр.). 
Фінансування: 20,0 тис. грн. з міського бюджету. Виконавці: Управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, Громадські організації.

11. Підготовка та поширення історій успіху за результатами діяльності 
Хмільницьких підприємців. Започаткування циклу публікацій в інтернет-виданнях 
про успішні приклади діяльності підприємців міста Хмільника. Популяризація 
підприємницької діяльності серед молоді міста (2017-2018 рр.). Виконавці: 
Управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради, Відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю міської ради.

12. Підвищення рівня комфорту для відвідувачів ЦНАПу. Встановлення в 
приміщенні ЦНАПу терміналу для оплати послуг та кавового апарату підвищить 
рівень зручності та комфорту для відвідувачів ЦНАПу (2017 р.) Виконавці: Виконком 
міської ради, Центр надання адміністративних послуг.
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Наразі відповідальними структурними підрозділами Хмільницької міської ради вже розпочато 
розробку відповідних програм з урахування пропозицій дорожньої карти. Після усіх необхідних 
обговорень, погоджень та затверджень ці документи потребуватимуть голосування на пленарних 
засіданнях міської ради. Для того, аби дізнатися настрої щодо розроблених кроків Дорожньої карти 
для покращення бізнес-середовища в Хмільнику ми почули думки народних обранців:

Наразі відповідальними структурними підрозділами Хмільницької міської ради вже розпочато 
розробку відповідних програм з урахування пропозицій дорожньої карти. Після усіх необхідних 
обговорень, погоджень та затверджень ці документи потребуватимуть голосування на пленарних 
засіданнях міської ради. Для того, аби дізнатися настрої щодо розроблених кроків Дорожньої карти 
для покращення бізнес-середовища в Хмільнику ми почули думки народних обранців:

ДЕПУТАТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО ДОРОЖНЮ КАРТУ 

Юрій Шевченко, Хмільницька міська 
організація політичної партії «Громадський 
рух «Народний контроль»:

Я приватний підприємець і добре знаю, що 
це таке, коли хочеш працювати, а через 
бюрократичні папірці не все вдається 
одразу. Скільки випробувань мені довелось 
пережити, доки справи пішли добре. 
Розуміючи всю актуальність Дорожньої 
карти для малого та середнього бізнесу 
нашого міста, цілком підтримую всі її 
заходи. Що стосується голосування на 
пленарних засіданнях – готовий 
відповідально сказати, що депутати від 
нашої політичної сили підтримають дану 
ініціативу.

Юрій Шевченко, Хмільницька міська 
організація політичної партії «Громадський 
рух «Народний контроль»:

Я приватний підприємець і добре знаю, що 
це таке, коли хочеш працювати, а через 
бюрократичні папірці не все вдається 
одразу. Скільки випробувань мені довелось 
пережити, доки справи пішли добре. 
Розуміючи всю актуальність Дорожньої 
карти для малого та середнього бізнесу 
нашого міста, цілком підтримую всі її 
заходи. Що стосується голосування на 
пленарних засіданнях – готовий 
відповідально сказати, що депутати від 
нашої політичної сили підтримають дану 
ініціативу.

Олег Долін, політична партія «Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина»:

Ознайомившись детально із пунктами Дорожньої карти, 
розумію, що роботу експерти організації «ПРАВО» провели 
колосальну. Проте, що стосується подальшого 
впровадження, на жаль, є бачення, що все може бути не 
так однозначно. Так звана «текучка кадров» в міській раді 
призводить до зниження компетентності всього 
колективу – люди не встигають добре освоїтись, 
ознайомитись з роботою і тут же звільняються. З чим це 
пов’язано? Не можу сказати. Така закономірність 
розпочалась ще минулої каденції. Зараз продовжується.
До того ж заходи Дорожньої карти передбачають 
витрати з міського бюджету, для прикладу, на навчання 
посадовців для підвищення їх компетентності. То 
виходить, що доведеться вчити сьогодні одних, а завтра 
інших, бо люди звільняються, не пропрацювавши і «без року 
тижня». Для прийняття остаточного рішення, чи варто 
буде голосувати за всі пункти Дорожньої карти, потрібно 
буде радитись з однопартійцями, проте вважаю, що 
більшість із них – дійсно важливі та актуальні.

Олег Долін, політична партія «Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина»:

Ознайомившись детально із пунктами Дорожньої карти, 
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пов’язано? Не можу сказати. Така закономірність 
розпочалась ще минулої каденції. Зараз продовжується.
До того ж заходи Дорожньої карти передбачають 
витрати з міського бюджету, для прикладу, на навчання 
посадовців для підвищення їх компетентності. То 
виходить, що доведеться вчити сьогодні одних, а завтра 
інших, бо люди звільняються, не пропрацювавши і «без року 
тижня». Для прийняття остаточного рішення, чи варто 
буде голосувати за всі пункти Дорожньої карти, потрібно 
буде радитись з однопартійцями, проте вважаю, що 
більшість із них – дійсно важливі та актуальні.
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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. 
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