
Протокол № 1 

Засідання  координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
 
11.02.2021 року                                                                           м.Шепетівка 
Присутні:   19 чол. (Список присутніх додається) 
 
Головуючий: Бузиль В.В. – міський голова, голова координаційної ради 
Секретар: Полодюк С.П. – головний спеціаліст  відділу підприємництва та аналізу 
управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 
 

Порядок денний 
1. Вступне слово міського голови Бузиля Віталія Володимировича 
2. Обговорення  запропонованих заходів до проекту Програми розвитку малого та 

середнього підприємництва Шепетівської міської територіальної громади на 2021-
2023 роки. 

3. Інші питання 

І. СЛУХАЛИ: 

Бузиля В.В. (міського голову, голову координаційної ради): Ознайомив присутніх з 
оновленим складом координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Зазначив, що 
позиція міської влади, депутатського корпусу, виконавчого комітету співпрацювати не лише 
з координаційною радою а і з місцевим  бізнесом в цілому. Зауважив що завжди готовий до 
діалогу, вислухати, порадитися та допомогти, сприяти  розвитку підприємництва у громаді.  
Проінформував  присутніх  про пріоритетні завдання, які плануються реалізувати у 2021  
році, зокрема щодо капітального  ремонту доріг, вуличного освітлення , реалізації 
інвестиційних проектів «Агропромисловий парк» та «Нова Шепетівка – від планів до дій»  , 
які стали переможцями конкурсного відбору проектів регіонального розвитку. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
Мартинюк Т.Б.( начальника відділу підприємництва та аналізу управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій): Коротко ознайомила присутніх з основними 
заходами, які пропонуються включити до Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва Шепетівської міської територіальної громади   2021-2023 роки.  
Запропонувала присутнім висловити свої зауваження та пропозиції до запропонованих 
заходів. 
 
 
В обговорені взяли участь: начальник управління економіки, підприємництва та підтримки 
інвестицій Гринь О.М. , начальник Шепетівської філії Хмельницького обласного центру 
зайнятості Ребекевша О.Ф., начальник Шепетівської ДПІ Ординська В.М. 
 
ІІІ СЛУХАЛИ: 
Алілуйка М.М. (  підприємець в сфері лісопильного та стругального виробництва): 
Озвучив проблему, яка виникає в  суб’єктів малого підприємництва   при закупівлі сировини, 
яку приходиться закупляти  на значній відстані від  провадження діяльності, маючи місцеву 
сировину. 
 
Ковальчука В.В. (директор ТОВ «САВІКО»): Зауважив, що для успішного ведення 
бізнесу необхідно зокрема покращувати інфраструктуру  громади - це і  ремонт доріг, і 
освітлення вулиць, тощо. 



Понятовську І.П. ( директор ПП «Сіліцея»): Запропонувала сприяти створенню 
конкурентного середовища в галузі медицини. 
 
Бондарєв М.В. (депутат міського ради): Запропонував з метою  інвестиційної 
привабливості громади провести  інвентаризацію земель в громаді, сформувати та визначити 
перелік інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які можна надавати в оренду або 
виставляти на продаж та  висвітлити їх  у відкритих джерелах інформації (сайт міської ради, 
соціальні мережі). Зазначив про необхідність проведення семінарів  в освітніх закладах міста 
на тему започаткування та ведення бізнесу. 
  
Після обговорення   вирішено: 

1. Управлінню економіки, підприємництва та підтримки інвестицій: 
1.1. Програму розвитку малого та середнього підприємництва  Шепетівської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки  з запропонованими заходами  винести 
на розгляд депутатських комісій з подальшим затвердженням на засіданні сесії 
міської ради; 

1.2.Підготувати на Хмельницьку обласну державну адміністрацію  та Хмельницьку 
обласну раду звернення щодо проблем малого підприємництва, які здійснюють 
діяльність в сфері лісопильного та стругального виробництва, які виникають при 
закупівлі сировини. 

2. Міському управлінню освіти опрацювати можливість проведення в освітніх закладах 
громади тематичних занять, семінарів з питань започаткування та ведення 
підприємницької діяльності. 

3. Відділу з питань регулювання земельних ресурсів та відділу містобудування  та 
архітектури  опрацювати та запропонувати механізм проведення інвентаризації 
земель громади з метою: 
- виявлення інвестиційно   привабливих земельних ділянок; 
- виявлення земель що використовуються без правовстановлюючих документів, в 

т.ч. сільськогосподарського призначення ; 
- створення  повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на території 

територіальної громади; 
- виявлення резервів збільшення надходжень від плати за землю до бюджету 

громади; 
- відкритості та прозорості інформації про земельні ділянки. 

4. Рекомендувати членам координаційної ради надати перелік  проблемних питань з 
розвитку бізнесу у громаді для винесення їх на обговорення на наступні засідання 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва. 
 

 

Головуючий                                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 

 

Секретар                                                                                                           Світлана ПОЛОДЮК 

 


