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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

КЛУБ ГРОМАДСЬКОГО ДІАЛОГУ 2

Наші вітання! Перед тобою, наш 
шановний читачу, шосте видання 
інформаційного бюлетеню! Давай на 
хвильку озирнемось назад – що ми 
бачимо? П’ять наших випусків, у яких 
послідовно описували реалізацію 
масштабного проекту для 
покращення бізнес-середовища в 
Хмільнику, за підсумками якого було 
напрацьовано важливий документ – 
Дорожню карту розвитку малого та 
середнього підприємництва в 
Хмільнику.

А тепер гляньмо у майбутнє – там 
на горизонті видніються 
перспектива та потенціал, 
закладені експертами громадської 
організації «ПРАВО» у заходи 
Дорожньої карти. Реалізація 
кожного із них напряму залежить від 
плідної співпраці влади та бізнесу, 
поінформованості громадськості та 
ініціативності кожного із свідомих 
містян.

Безперечно, перші результати вже є, 
адже вже втілюються в життя 
перші кроки Дорожньої карти. Проте 
сповна відчути, побачити та 
проаналізувати прогнозовані 
результати  можна буде після 
реалізації низки програм, до яких 
увійдуть заходи цього так званого 
«орієнтира для бізнесу».
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Одним із важливих пріоритетів, прописаних в Дорожній карті розвитку малого та 
середнього підприємництва в Хмільнику, є розвиток нашого міста в туристичному 
напрямку. В Хмільник приїздять багато наших громадян, гостей з-за кордону, адже 
тут багато оздоровниць. 
Проте, як показує практика, відпочиваючим здебільшого нічим зайнятись у вільний 
від лікування час. Тому, аби наші гості оздоровившись, отримали ще й гарні 
враження від Хмільницького краю-туристичного, експерти громадської організації 
«ПРАВО»  напрацьовують заходи розвитку і цієї сфери.
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Нещодавно відбулося, вже традиційне, засідання клубу громадського діалогу, під 
час якого говорили про розвиток туризму. 
Участь в засіданні взяли посадові особи міської ради, представники громадськості, 
а також гості, які приїхали до Хмільника для участі в засіданні Клубу, а саме: Оксана 
Колісник – представниця Інституту ім. Пилипа Орлика (Черкаси) та Пшемислав 
Фенрих, директор Щецинського навчального центру Фундації розвитку місцевої 
демократії (м. Щецин, Польща).

Нещодавно відбулося, вже традиційне, засідання клубу громадського діалогу, під 
час якого говорили про розвиток туризму. 
Участь в засіданні взяли посадові особи міської ради, представники громадськості, 
а також гості, які приїхали до Хмільника для участі в засіданні Клубу, а саме: Оксана 
Колісник – представниця Інституту ім. Пилипа Орлика (Черкаси) та Пшемислав 
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На початку заходу керівник громадської організації «ПРАВО» Віталій Дорох 
презентував напрацювання учасників попереднього засідання Клубу громадського 
діалогу, під час якого було визначено основні проблеми, що заважають розвитку 
туризму в місті, а також потенційні туристичні об’єкти, які вже є на території 
Хмільника.
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1. «Підвищення поінформованості 
цільових груп про туристичний потенціал 
міста»:

Заходи:
● розробка туристичної мапи;
● інформування громади;
● навчання посадовців;
● започаткування в навчальних 

закладах уроків, брейн-рингів, 
флеш-мобів, квестів про рідне 
місто;

● розробка концепції реклами 
міста поза межами міста;
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Також пан Віталій презентував напрацювання експертів громадської організації 
«ПРАВО», які стосувалися окремих напрямків майбутньої Стратегії розвитку 
туризму, яка наразі розробляється в Хмільнику. Зокрема, це наступні пріоритети:

Також пан Віталій презентував напрацювання експертів громадської організації 
«ПРАВО», які стосувалися окремих напрямків майбутньої Стратегії розвитку 
туризму, яка наразі розробляється в Хмільнику. Зокрема, це наступні пріоритети:

2. «Розробка та затвердження необхідної нормативно-правової бази»:

Заходи:
● розробка та затвердження Стратегії та програми розвитку туризму;
● розробка та затвердження реєстру туристично-привабливих об’єктів та 

забезпечення їх збереження;
● проведення аналізу необхідності розробки та затвердження нормативних 

актів, які впливають на розвиток туризму;
● розробка та затвердження плану центрального міського парку;
● розробка та затвердження вимог до облаштування міських зупинок 

транспорту;
● розробка та затвердження вимог до ремонтів та утеплення старих будівель, 

що збереглися в місті;
● розробка та затвердження плану міського пляжу;
● розробка та затвердження концепції проведення в Хмільнику фестивалів.
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3. «Створення туристичної інфраструктури»:
Заходи:
● проведення ремонту будівель і споруд, які мають історичне значення та 

знаходяться в занедбаному стані;
● очищення русла р. Південний Буг (в межах міста) та озер в міському 

парку;
● продовження дослідження підземних ходів, а також залишків замку на 

Замковій горі та облаштування там оглядових майданчиків;
● облаштування причалів на водоймах міста (біля «міського пляжу» та 

«Залевського» ставка)
● облаштування вело доріжок з вказівниками;
● проведення робіт з облаштування місць загального користування з 

врахуванням потреб людей з обмеженими можливостями;
● облаштування місць для селфі та фото;
● створення музею місцевого само
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КЛУБ ГРОМАДСЬКОГО ДІАЛОГУ

Після змістовного обговорення 
учасники взяли участь в 
груповій роботі, під час якої 
опрацювали запропоновані 
експертами громадської 
організації «ПРАВО» напрямки 
та заходи, додавши до них 
пропозиції та зауваження. В 
якості модераторів виступили 
Олена Черній, Володимир 
Шеремета та Тарас 
Носальський.
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Підсумовуючи засідання Клубу громадського діалогу, керуючий справами 
виконкому міської ради Ігор Павлюк подякував його учасникам за можливість 
комунікації на актуальну тему.

На завершення Віталій Дорох зазначив, що всі напрацювання мають стати 
основою для розробки Стратегії розвитку туризму в місті Хмільнику.
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Підбити підсумки виконаної роботи, проаналізувати напрацювання та, врешті, 
подискутувати 23 листопада зібралися громадські активісти, представники влади та 
бізнесу у конференц-залі Хмільницької міської ради.
Участь в зібранні взяли керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор 
Павлюк, провідний науковий співробітник, координатор проектів Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій Ольга Красовська, голова Ради 
громадської організації «ПРАВО» Віталій Дорох, депутати міської ради, приватні 
підприємці, посадовці міської ради.

Підбити підсумки виконаної роботи, проаналізувати напрацювання та, врешті, 
подискутувати 23 листопада зібралися громадські активісти, представники влади та 
бізнесу у конференц-залі Хмільницької міської ради.
Участь в зібранні взяли керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор 
Павлюк, провідний науковий співробітник, координатор проектів Інституту 
економічних досліджень та політичних консультацій Ольга Красовська, голова Ради 
громадської організації «ПРАВО» Віталій Дорох, депутати міської ради, приватні 
підприємці, посадовці міської ради.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Захід відбувся у форматі прес-конференції, адже на всі питання експерти 
громадської організації «ПРАВО» вкотре давали розгорнуті та детальні відповіді, 
роз’яснення, тлумачення щодо подальшого втілення в життя заходів Дорожньої 
карти. Зокрема, головою Ради громадської організації «ПРАВО» Віталієм Дорохом 
було презентовано заходи Дорожньої карти щодо розвитку малого та середнього 
підприємництва, які розроблено за активної участі підприємців міста Хмільника з 
метою їх реалізації у Програмі розвитку малого та середнього підприємництва на 
наступні роки.
Учасники заходу провели активну дискусію з метою напрацювання реальних 
механізмів в реалізації Дорожньої карти та максимального залучення до даної 
роботи найширшого кола представників малого та середнього бізнесу.
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Провідний науковий співробітник, координатор проектів Інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій Ольга Красовська про Дорожню карту:
Я завжди говорила: Дорожня карта - живий організм, робота триває навіть після 
офіційного затвердження Дорожньої карти розвитку МСП м. Хмільника. Тепер 
заходи Дорожньої карти повинні увійти до міської програми розвитку МСП. Запекла 
дискусія влади, бізнесу і громадськості точиться навколо вартості окремих заходів, їх 
ефективності та дієвості для підприємців. Крапку не ставимо!!! В нас залишається 
широке поле для адвокації! #ДорожнікартиЛЕВ працюють навіть тоді, коли проект 
майже завершився!!!
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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

Було наголошено на найважливіших заходах дорожньої карти. Зокрема, проведення 
навчання як підприємців міста, так і посадовців органів місцевого самоврядування з 
найширших питань, в тому числі регуляторної політики, проведення продажу 
товарів, робіт, послуг для бюджетних установ через систему ProZorro, нововведень у 
чинному законодавстві, проблемних питань започаткування бізнесу, з питань 
податкового, пенсійного законодавства, тощо. 
Передбачається проведення також моніторингу функціонування Центру надання 
адміністративних послуг з метою покращення його діяльності. Передбачено 
запровадження нових механізмів інформування про діяльність влади, в тому числі 
через СМС-повідомлення, доведення інформації через електронні скриньки, 
підписку на розсилку інформації із офіційного сайту міської ради.
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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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