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ВСТУП 

Програма розвитку малого і середнього  підприємництва Шепетівської міської 
територіальної громади  на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена  з  врахуванням 
положень Законів України  «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього  
підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в 
Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та 
соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»,  «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення  Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019 «Про 
Стратегію регіонального розвитку Хмельницької області на 2021 – 2027 роки» та Плану 
заходів з реалізації Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2023 роки, 
затвердженого рішенням Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 року № 50-29/2019,  
інших законодавчих та нормативно-правових актів.  

 Методологічною основою розроблення Програми є Методичні рекомендації щодо 
формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва, затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва від 18 вересня 2012 року № 44. 
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Характеристика Програми розвитку малого і середнього підприємництва Шепетівської 
міської територіальної громади на 2021-2023  роки 

1. Загальна характеристика регіону  
Площа території (. км кв.) – 173,02 
Кількість населення (тис. чол.) – 42,9 
Специфіка - залізничний центр, переробна галузь, торгівля 
Кількість безробітних  станом на 01.01.2021 р. (осіб)– 733 

2. Дата затвердження Програми  ___________ 2021 року  
(найменування і номер відповідного рішення) Про затвердження Програми 

розвитку малого  і середнього  
підприємництва Шепетівської 
міської територіальної громади на 
2021-2023 рр. 

3. Головний замовник Програми: Шепетівська міська рада  
Головний розробник Програми: відділ підприємництва та аналізу управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій 
Співрозробники:  громадські об’єднання підприємців, Координаційна рада з питань розвитку 
підприємництва, Шепетівське управління ГУДПС у Хмельницькій області, Шепетівська 
міськрайонна філія Хмельницького обласного центру зайнятості, виконавчі органи міської 
ради 

4. Мета Програми : спрямування  дій органів місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань підприємців, суб’єктів підприємництва на створення та підтримку сприятливих 
умов розвитку бізнесу у міській територіальній громаді 

5. Перелік пріоритетних завдань Програми:  
1. Забезпечення передбачуваності,  доцільності, збалансованості,  прозорості регуляторної 
діяльності та врахування громадської думки.  
2.  Підвищення ефективності державної регуляторної політики . 
3.  Забезпечення систематизації регуляторних актів 
4. Забезпечення прозорих умов надання адміністративних послуг 
5. Спрощення та підвищення якості процедури надання адміністративних послуг 
6.Забезпечення  конструктивної взаємодії влади та  бізнесу 
7.Забезпечення трудових гарантів найманих працівників. 
 8. Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок  місцевого 
бюджету  
9. Застосування стимулюючих механізмів   для бажаючих відкрити власну справу та 
фінансове стимулювання  роботодавців  
10. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій в сферу малого та середнього 
бізнесу та підвищення рівня кадрового потенціалу фахівців, задіяних в інвестиційних 
процесах  
11. Ресурсне забезпечення суб’єктів малого підприємництва.  
12. Сприяння залученню незайнятого  населення до підприємницької діяльності  
13. Інформаційне  забезпечення та інформаційна підтримка суб’єктів малого та середнього 
підприємництва.  
14 .Стимулювання підприємницької ініціативи. 

6. Очікувані кінцеві результати від реалізації 
Програми в динаміці змін цільових 
показників: 

Дані станом 
на початок дії 
Програми 
(очікувані) 

Очікувані 
показники 
(прогноз) 

2022 рік  

Очікувані 
показники 
(прогноз) 

2023 рік    
 Кількість діючих суб’єктів МСП  

  
297 

 
299 301 

 Чисельність працюючих у суб’єктів МСП 
(осіб) 

4265 4305 4350 

 Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб) 2116 2125 2137 

 Питома вага суб’єктів МСП у загальному 100 100 100 
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обсягу реалізації (%) 

 Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП 
(тис. грн.) 
 

155 402,2 157 000,0 160 000,0 

 Кількість об’єктів інфраструктури підтримки 
суб’єктів МСП (од.) 

10 10 10 

 фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, 
установи взаємного кредитування  

2 2 2 

 Біржі  2 2 2 

 страхові компанії  5 5 5 

     

7. Терміни і етапи реалізації Програми 2021-2023 роки   

8. Джерела фінансування Програми Бюджет міської 
територіальної громади, 
бюджет Фонду 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 
безробіття 

9. Система організації контролю за виконанням Програми Контроль за виконанням 
програми розвитку малого 
та середнього 
підприємництва у 
Шепетівській міській 
територіальній громаді на 
2021—2023 рр.  
здійснюється  
Шепетівською міською 
радою  по  закінченню 
терміну дії Програми. 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Шепетівської міської 
територіальної громади  на 2021-2023  роки є складовою частиною щорічних Програм 
економічного і соціального розвитку міської територіальної громади та  є логічним 
продовженням Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Шепетівка на 
2019-2020 роки.     

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері  міської 
територіальної громади, зміни законодавчих та нормативно-правових актів  Програма 
розвитку малого і середнього підприємництва Шепетівської міської територіальної громади  
може коригуватись 
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РОЗДІЛ 1. Стан і аналіз  проблем малого і середнього підприємництва 
Шепетівської міської територіальної громади 

 
1.1. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку підприємництва в міській 

територіальній громаді 
 

Роль малого підприємництва у житті суспільства полягає в тому, що воно є одним із 
провідних секторів ринкової економіки; формується на засадах дрібнотоварного 
виробництва; визначає темпи економічного розвитку,  характеризується швидкою окупністю 
витрат, свободою ринкового вибору; забезпечує насичення ринку споживчими товарами та 
послугами повсякденного попиту, надає додаткові робочі місця; має високу мобільність, 
раціональність структури управління; формує новий соціальний прошарок підприємців-
власників; сприяє послабленню монополізму та розвитку конкуренції. 

За оперативними даними станом на 01.01.2021 року у міській територіальній громаді   
зареєстровано 2116 фізичних осіб-підприємців.  Державну реєстрацію підприємницької 
діяльності у 2019 році здійснили 258 фізичних осіб та  279 - протягом 2020 року.  Переважна 
частка фізичних осіб-підприємців зареєструвала підприємницьку діяльність у сфері торгівлі 
(на  ринках, в магазинах,  Інтернеті  тощо) – 38,3% та у сфері надання послуг ( перукарні, 
СТО, стоматологія, харчування тощо) -28,7%. Популярністю серед видів економічної 
діяльності  також користується діяльність, пов’язана з використанням комп’ютерними даних 
( оброблення,  програмування, консультування  тощо) –14,6% від загальної кількості 
зареєстрованих фізичних осіб-підприємців ( Графік1). 

 
           Графік1 

 
 

За статистичними даними на 01.01.2020 року у місті  налічувалось 169 підприємств ( що 
на 5 підприємств менше у порівнянні до 2018 року), з яких:12 - середніх та 157 - малих, що 
відповідно становить 7,1% та 92,9 % у загальній кількості підприємств міста.  

Впродовж 2019-2020 років на території Шепетівської міської територіальної громади  
провели державну реєстрацію 20- Товариств з обмеженою відповідальністю, 2- приватних 
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підприємства, 1- фермерське господарство, 1- сільськогосподарський кооператив та  3- 
адвокатських бюро.  

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємствами малого та середнього 
бізнесу у порівнянні до 2018 року зменшився на 49,6 %. Зокрема, підприємствами середнього 
бізнесу  у 2019 році реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 684 918,4 тис. грн . або  
50,0 % до загального обсягу реалізації, а підприємствами малого бізнесу – на суму  684 300,4 
тис. грн.  

За результатами фінансово - господарської діяльності у 2019 році  50% середніх та 
77,7% малих підприємств отримали прибуток  відповідно 28558,6 тис. грн. та  42878,6 
тис.грн. Збиток від діяльності отримали 50% середніх та 22,3% малих підприємств, що 
відповідно становив  21932,0 тис. грн. та  35125,3 тис.грн.  Фінансовий результат до 
оподаткування  склав 14379,9 тис. грн.. прибутку, що на 57493,7 тис.грн. менше до показника 
2018 року (Графік 1). 

У розрізі видів економічної діяльності найбільше прибутків та збитків отримали 
підприємства сільського, лісового та рибного господарства ( 20252,4 тис. грн. прибутку та 
17189,3 тис.грн. збитку) та промисловості (31183,8 тис.грн.  прибутку та 21050,5 тис.грн. - 
збитку). Від’ємний фінансовий результат – 8188,8 тис.грн. збитків показали підприємства 
оптової і роздрібної торгівлі та ремонту автотранспортних засобів (Графік 2).  

 
              Графік 2 
Фінансові результати до оподаткування підприємств за окремими видами 

економічної діяльності 

 
 
У 2019 році кількість найманих працівників на середніх підприємствах становила 

1559 осіб (69,4 % до загальної кількості найманих працівників підприємств міста) та  688 
осіб - на малих підприємствах (33,6% до загальної кількості найманих осіб підприємств 
міста). Загальна кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах  склала 1560 осіб 
та 754 особи – на малих підприємствах, що в загальній чисельності на 14,9 % менше, ніж у 
2018 році (Графік 3). 
 Витрати на оплату праці середніх та малих підприємств міста у 2019 році складали   
295585,5 тис. грн. або 96,8% у порівнянні до 2018 року.  
 Суб’єкти малого і середнього підприємництва міста формують складову бюджетів 
усіх рівнів, зокрема міського бюджету. У 2019 році суб’єктами підприємництва сплачено до 
місцевого бюджету 22583,8 тис грн. єдиного податку в т.ч. 18377,9 тис. грн.. становили 
надходження від підприємців-фізичних осіб та 4205,9 тис. грн. сплачено юридичними 
особами. У 2020 році міський бюджет отримав 23221,3 тис. грн. єдиного податку в т.ч. 



 9

18856,6 тис.грн. від платників єдиного податку-фізичних осіб та 4364,7 тис. грн..  єдиного 
податку від юридичних осіб. 

Доходи місцевого бюджету від акцизного  збору становили у 2019 році 16029,9 
тис.грн. та 14925,6 тис.грн. – у 2020 році. 

У 2019 році до місцевого бюджету надійшло 17,8 тис. грн.. туристичного збору  та 
40,1 тис.грн  -  впродовж  2020 року.  

       
Графік 3 

 
 

           Позитивна динаміка спостерігається у сферах розвитку об’єктів торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг населенню. За період 2019-2020 років  розпочали діяльність 
6 магазинів, 1 – павільйон,  2 – кіоски, 3-перукарні, 5- кафе, 3- кав’ярні, стоматологічний 
кабінет, торгівельний центр та кінотеатр. Станом на 01.01.2020 року на території  міста 
працює 5 ринків,  361 магазин,  200– кіосків, 5- торгівельних центрів, 32 склади, 38 - аптек та 
аптечних пунктів,43- підприємства ресторанного господарства, 37- перукарень та салонів 
краси,  18- майстерень,  12- станцій технічного обслуговування та пунктів шиномонтажу,  10- 
АЗС та газонаповнюючих станцій, 3- спортивних зали та 13- об’єктів з надання побутових 
послуг населенню. 

   Розширюється мережа фірмової торгівлі місцевих товаровиробників. Станом на 
01.01.2021 року на території міської об’єднаної територіальної громади  працювало 40 
об’єктів торгівлі, які здійснюють реалізацію продукції безпосередніх виробників, з яких  19-  
реалізують товари місцевих виробників, а ще  в 7 магазинах створенні куточки власної 
продукції, де також  реалізовується продукції товаровиробників Хмельницької області за їх 
цінами. На території місцевих ринків виділено 70 торгових місць для товаровиробників 
сільськогосподарської продукції. 

  За сприяння виконавчого комітету Шепетівської міськї ради з 19 грудня 2019 року по 
21 січня 2020 року та  з 18 грудня 2020 року по 07 січня 2021 року організовано проведення 
новорічно-різдвяних  ярмарків. Щорічно   10 суб’єктів господарювання мають можливість 
реалізовувати продукцію  власного виробництва в будиночках, наданих міською владою в 
оренду в ярмарковому містечку.  

Суб’єктам підприємництва у 2019-2020 роках видано  93 паспорти прив’язки  на 
розміщення тимчасових споруд для здійснення господарської діяльності та 147 паспорти 
прив’язки тимчасових споруд продовжено на різні терміни дії 
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До сектору з питань Державного архітектурно-будівельного контролю у 2019 році 
суб’єктами підприємницької діяльності надано 11 повідомлень про початок будівельних 
робіт та 11- протягом 2020 року. За період 2019-2020 років здано в експлуатацію 17 об’єктів 
загальною площею 7374,5 кв.м. та дві сонячних електростанції.  

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» забезпечується прозора система планування діяльності з 
підготовки проєктів регуляторних актів. Затверджено та оприлюднено в місцевих ЗМІ та на 
офіційному веб-сайті міської ради у підрозділі «Планування діяльності» розділу 
«Регуляторна політика» плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 
рік та 2020 рік. Протягом 2019 до затверджених планів в установленому порядку внесено 2 
доповнення та 3 доповнення  у 2020 році. 

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, на  офіційному веб-сайті міської ради розміщується кожен проєкт регуляторного 
акта з відповідним аналізом його регуляторного впливу. Крім того, організовуються публічні 
обговорення, запропонованих розробниками,  проєктів регуляторних актів. У 2019 році 
відбулось  3 робочі наради та організовано проведення 2 громадських слухання по 
обговоренню 3- ох проєктів регуляторних актів , а у 2020 -  2 робочі наради  з обговорення 2- 
х  проєктів регуляторних актів. У зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби ( COVID-19) зібрання громадських 
слухань по обговоренню проєктів регуляторних актів не було, але всі депутати міської ради, 
голови громадських об’єднань підприємців отримали на особисті електронні поштові 
скриньки  проєкти регуляторних актів з метою ознайомлення та надання пропозицій.   

У звітному періоді затверджено 6 регуляторних актів, якими встановлено місцеві 
податки і збори на 2020 та 2021 роки, врегульовано продаж алкогольних напоїв  в 
торгівельних закладах  міста, тарифи на послуги, що надає  Адміністративно-комунальна 
інспекція та на ритуальні послуги для ШРЕП,  тарифи на послуги міської лазні. 

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності апаратом Шепетівської міської 
ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами висвітлюється в строки, визначені 
законодавством на сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика», розміщується на 
дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій та є відкритою, 
доступною  і прозорою.   

Відділом підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій проводиться своєчасне внесення змін та доповнень до еталонів діючих 
регуляторних актів.  У розділі «Регуляторна політика»  розміщено та проводиться постійне 
оновлення  реєстру власних регуляторних актів, який налічує 21 рішення сесії міської ради та 
її виконавчого комітету, містить дані щодо набрання чинності, строків проведення 
відстежень результативності та інформації щодо місця оприлюднення кожного 
регуляторного акта. 

Проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності 
регуляторних актів здійснюється у відповідності до затвердженого Плана-графіка, який 
щорічно оприлюднюється  на сайті міської ради в підрозділі «Планування діяльності» 
розділу «Регуляторна політика» . Протягом 2019 року підготовлено 4  базових, 6 повторних 
та 3 періодичних відстеження результативності діючих регуляторних актів, а у 2020 році  
проведено  10 відстежень в т.ч.  –2- базових, 4-повторних та 4- періодичних. Звіти щодо 
проведення усіх типів відстежень також оприлюднюються на офіційному сайті міської ради 
в мережі Інтернет у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна 
політика». 

Щорічно на  сесії міської ради заслуховується звіт міського голови щодо здійснення 
державної регуляторної політики  апаратом Шепетівської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчими органами. Оприлюднення звіту проводиться у друкованих засобах 
масової інформації та на сайті міської ради в підрозділі « Звіт регуляторного органу» розділу 
«Регуляторна політика». 
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В місті забезпечено функціонування Центру надання адміністративних послуг,  де 
діяльність здійснюється за принципом «Єдиного вікна», тобто прийом та видача результатів 
послуг відбувається виключно через адміністраторів Центру. Роботу Центру забезпечує  8 
адміністраторів шість днів на тиждень без перерви на обід, якими, відповідно до рішення 
XLVII сесії міської ради VI скликання від 03.02.2014 №7 (зі змінами та доповненнями), 
надаються 189 послуг, в тому числі 48 адміністративних послуг включені на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р. 

Адміністративні послуги, що надаються через Центр, оформлюються у чітко 
встановлені терміни, відповідно до закону України «Про  адміністративні послуги» на 
підставі наданих інформаційних  та технологічних карток суб’єктів надання послуг.  

На офіційному веб-сайті Шепетівської міської ради  (www.shepetivka-rada.gov.ua) 
створено сторінку «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись з 
інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення відповідних документів. 
Крім того, у ЦНАП облаштовано стенди для поінформованості населення та суб’єктів 
звернень, є вільний доступ до Wi-Fi. 

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, тому 
з представниками суб’єктів надання адміністративних послуг постійно проводиться   
методична та роз’яснювальна робота.  

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, 
забезпечує комфортнее перебування відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування. 

Адміністраторам забезпечено доступ до пріоритетних державних електронних ресурсів, а 
саме: 

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань; 

- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 Впродовж 2019-2020 років  Центром надання адміністративних послуг видано 15411 
результатів  надання  адмін.послуг  в т.ч. 876 документів дозвільного характеру та здійснено 
реєстрацію 403 декларацій.  

Для забезпечення фінансової підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок 
місцевого бюджету Програмою заплановано  щорічне часткове відшкодування з місцевого 
бюджету відсоткових  ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього 
підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів, що відповідають пріоритетним 
напрямам стратегій соціально-економічного розвитку міста у сумі 990,0 тис. грн. щороку . У 
зв’язку з передачею на місцевий бюджет додаткових фінансових витрат, пов’язаних із 
соціальними виплатами ( адресні компенсації за пільговий проїзд в громадському транспорті, 
забезпечення жителів міста пільгових категорій ліками), а також виділенням додаткових 
коштів на заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби, невиконанням дохідної частини бюджету протягом  ( біля 3%) у зв’язку із 
запровадженням локдауну станом на 31.12.2020 р відсутні вільні фінансові кошти на 
забезпечення надання фінансово-кредитної підтримки  суб’єктам підприємницької 
діяльності. 

Проте, після введення на території України карантинних обмежувальних заходів, з 
метою здійснення фінансової підтримки суб’єктів підприємництва Шепетівською міською 
радою прийнято два рішення: 

-  щодо надання знижки на орендну плату, яким з 12 березня 2020 року до закінчення 
терміну дії карантину та обмежувальних заходів  звільнено від орендної плати 
орендарів нежитлових приміщень, що розташовані у закладах освіти міста, а з 
17.03.2020 -  орендарів об’єктів нерухомого майна, де передбачено прийом 
відвідувачів; 

- щодо звільнення з 01.05.2020 по 31.05.2020 від сплати єдиного податку платників 
першої групи та  тих платників другої групи,  робота яких заборонена відповідно до 
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вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 року №211 (із внесеними 
змінами). 
У 2019 році кількість безробітних, що отримали фахову підготовку для зайняття 

підприємницькою діяльністю склала 14 осіб та 20 осіб протягом 2020 року,  захистили 
бізнес-плани та отримали одноразову допомогу  для започаткування власної справи у 2019 
році 14 безробітних  на загальну суму  49,0 тис.грн.  та 10 безробітних на загальну суму 
164,485 тис грн. протягом  2020 року. 

Продовжувалось стимулювання роботодавців, які створюють нові робочі місця за 
рахунок компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове соціальне страхування. У 2019 році загальна сума компенсації 
становила 372,6 тис. грн.. та 59,0 тис.грн. - компенсовано у 2020 році. 

Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру зайнятості, 
в період здійснення обмежувальних заходів, запроваджених державою з метою 
запобігання та поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, 
надано 271 суб’єкту підприємництва Шепетівської міської територіальної громади 
допомогу по частковому безробіттю на загальну суму 2116,931 тис.грн. Крім того, до 
кінця 2020 року 9 суб’єктів малого та середнього підприємництва отримали одноразову 
матеріальну допомогу на загальну суму 635,088 тис.грн.  

З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в сферу малого та 
середнього бізнесу управлінням економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 
щорічно розробляється  та розміщується на веб-сайті міської ради інвестиційний паспорт 
міста на поточний рік з метою представлення всього  набору інформації про регіональний 
інвестиційний клімат в місті та його перспективи. 
 На офіційному сайті міста працює  рубрика «Інвестиційна політика» та банер 
«Інвестуємо в Шепетівку»  завданням яких є інформування  і ознайомлення з  нормативно –
правовими, аналітичними та промоційними  матеріалами, щодо потенційних   можливостей 
вигідного інвестування та ведення бізнесу в місті Шепетівка в т.ч. перелік інвестиційно-
привабливих земельних ділянок. Управлінням економіки, підприємництва та підтримки 
інвестицій  постійно співпрацює з ДБУ «Хмельницький регіональний центр з інвестицій та 
розвитку»  щодо розробки та розміщенню місцевих  актуальних інвестиційних пропозицій та 
державною установою «Офіс з залучення та підтримки інвестицій». 
 Постійно проводиться інформування суб’єктів господарювання  щодо проведення 
навчальних семінарів, тренінгів, інвестиційно-інноваційних виставок та ярмарок з діловими 
представниками регіонів України. На сайті міської ради розміщено також інформацію щодо 
програм Європейського Союзу, спрямованих на вихід підприємництва України  на 
міжнародні ринки, на отримання грантових ресурсів, на розвиток та поліпшення ділового 
клімату в країні.  
 У 2020 році два проєкти Шепетівської міської територіальної громади стали 
переможцями конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, що дає можливість 
залучити  28 млн.грн.  державного фінансування, отриманих від Європейського союзу.  
       Одним з проєктів стане  створення агропромислового парку багатофункціонального 
спеціалізованого комплексу спрямованого на розвиток агропромислової діяльності на 
території регіону, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу зайнятого у сфері 
сільськогосподарської діяльності. 

З метою інформаційного забезпечення підприємців та спрощення їх доступу до 
необхідної інформації на офіційному сайті міської ради, в соціальних мережах 
розміщувались та постійно оновлювались актуальні для підприємництва інформаційно-
аналітичні матеріали щодо різних аспектів їх діяльності, проводилось ознайомлення з 
корисними для бізнесу онлайн-платформами, онлайн-сервісами та порталами, анонсувалась 
державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», здійснювалась  інформаційна підтримка 
бізнесу в умовах карантину. Крім того, на офіційному сайті міської ради було  створено 
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інформаційну сторінку «Торгівля онлайн» для підприємців, які на час запровадження 
карантинних заходів змушені були припинити підприємницьку діяльність. 

Для ефективного використання існуючих ресурсів міста у рубриці «Інформація для 
підприємців» сайту міської ради розміщено  перелік земельних ділянок комунальної 
власності, які можуть бути запропоновані суб’єктам підприємницької діяльності для 
передачі у власність та в оренду, право на яку буде реалізовано через аукціон та перелік 
вільних нежитлових приміщень комунальної власності, які можуть бути передані у власність 
або в  оренду.  
 У  2019 році з  суб’єктами підприємництва укладено 42 договори  оренди майна 
комунальної власності   на загальну площу  3828,0 кв.м, передано в оренду  58 земельних 
ділянок загальною площею близько 150 918,0 кв.м та 18 земельних ділянок площею 27 913,0 
кв. м – у власність.  Впродовж 2020 року суб’єкти господарювання отримали в оренду  46 
земельних ділянок площею 372 550,0 кв.м, у власність 9 земельних ділянок загальною 
площею близько 4116 кв.м та уклали 13 договорів оренди майна комунальної власності 
загальною площею 539,3 кв.м.  

Фахівцями Шепетівського управління Головного управління Державної податкової 
служби у Хмельницькій області, Шепеівської міськрайонної філії Хмельницького обласного 
центру зайнятості  у 2019-2020 роках  організовано та проведено 97 спеціалізованих 
тематичних семінарів з питань  маркетингової оцінки ринкового середовища, бізнес-
планування, реєстрації в органах державної влади, оподаткування, ведення соціально 
відповідального бізнесу 

За направленням міськрайонного центру зайнятості професійну підготовку 
безробітних за професіями, спрямованими на подальшу самозайнятість у 2019 році отримало 
345 осіб та 306 осіб у 2020 році. 
 З метою перейняття закордонного досвіду ведення бізнесу, встановлення ділових 
контактів та реалізації спільних бізнес-проектів з зарубіжними компаніями керівники 
середньої та вищої ланки та менеджери зі складу кадрового резерву бізнес-структур мають 
можливість пройти стажування  в Німеччині. Інформування суб’єктів підприємницької 
діяльності  щодо умов проходження стажування проводиться на дошці об’яв управління 
економічного розвитку, через офіційний сайт міської ради та соціальні мережі, а також в 
телефонному режимі. 
 Підприємці міста  мають можливість прийняти участь у виставках, конференціях, 
конкурсах, що проводяться на обласному та державному рівнях, про що отримують 
інформацію на сайті міської ради у розділі «Інформація для підприємців» та в соціальних 
мережах. 
 З метою стимулювання підприємницької ініціативи щорічно відділом підприємництва 
та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій проводиться 
аналіз фінансово-господарських  показників діяльності суб’єктів підприємництва за 
попередній календарний рік. За результатами проведеного аналізу готується подання для 
відзначення найкращих представників бізнесу на рівні області та на місцевому рівні з  нагоди 
святкування Дня підприємця.   Протягом 2019-2020 років   грамотами обласної ради було 
відзначено  2   суб’єкта підприємництва: директор ТОВ «АЗТЕХ Україна» Мінц М.Л. та  
ФОП Алілуйко М.М.  
 За результатами співпраці з ГО «Шепетівка спілка підприємців» у звітному періоді 30 
представників бізнесу було нагороджено грамотами Шепетівської міської ради та цінними 
подарунками 
 На території Шепетівської міської територіальної громади зареєстровано  5 
громадських об’єднань підприємців. Суб’єкти  малого та середнього бізнесу представлені у 
складі виконкому та депутатському корпусі, що також є важливим для вирішення 
проблемних   питань, що стосуються розвитку підприємницької діяльності 
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1.2. Основні проблемні питання розвитку підприємництва  
 
  Серед основних проблем можна назвати: 

 Суттєве зростання вартості  енергоресурсів, сировини, матеріалів  в Україні; 
 запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням 

корона вірусної хвороби (COVID -19); 
 наявність «тіньової» складової в діяльності суб’єктів підприємництва;  
 наявність негативної тенденції щодо зменшення кількості зайнятих осіб у малому та 

середньому підприємництві; 
 нестабільна ситуація, пов’язана із проведенням Операції Об’єднаних Сил; 
 недостатній розвиток об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва 
 дефіцит кваліфікованих кадрів; 
 зниження рівня купівельної спроможності населення. 

; 
1.3. SWOT- аналіз 
 

 Сильні сторони 
 

Слабкі сторони 

 - наявність розгалуженої банківської системи; 
 - функціонування Центру надання 
адміністративних послуг; 
- наявність трудових ресурсів на ринку праці; 
- можливість перекваліфікації працівників; 
- наявність навчальних закладів для здобуття 
середньо-спеціальної та вищої освіти; 
- відкритість  інформації щодо вільних земельних 
ділянок та приміщень комунальної власності. 
- розвиток альтернативної енергетики 
 

- низька  активність   об’єднань підприємців  та 
суб’єктів підприємництва  міста до підвищення 
рівня бізнес-освіти; 
- відтік кваліфікованих робітничих кадрів за 
кордон; 
- нерозвиненість небанківського фінансового 
сектору; 
- слабкий  діалог влади та бізнесу; 
 - наявність «тіньової» складової в діяльності 
суб’єктів підприємництва (декларування виплати  
заробітної плати на рівні мінімально допустимої, 
наявність незареєстрованих працівників тощо); 
-недостатній розвиток об’єктів інфраструктури 
підтримки малого та середнього підприємництва 
 
 

Можливості 
 

Загрози 

- збільшення рівня донорської допомоги 
міжнародними фондами та інституціями; 
- покращення діалогу між бізнесом та владою; 
-  запровадження системи комплексного 
інформаційно-консультативного забезпечення 
суб’єктів підприємництва. 
 
 

- макроекономічна нестабільність в країні; 
- підвищення вартості енергоресурсів, сировини, 
матеріалів, зростання цін постачальників та 
посередницьких структур; 
-  низька купівельна спроможність населення; 
- посилення протиепідемічних обмежувальних 
заходів у зв’язку з поширенням корона вірусної 
хвороби (COVID -19); 
- загострення ситуації, пов’язаної  із проведенням 
Операції Об’єднаних Сил 
- нестабільність національної валюти та інфляція; 
- відтік кваліфікованих кадрів. 
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На підставі SWOT-аналізу визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні 
(сприятливі можливості та загрози) чинники притаманні  малому та середньому 
підприємництву Шепетівської міської територіальної громади. 
 
РОЗДІЛ 2.  Мета Програми 
 

Метою  Програми розвитку малого та середнього підприємництва Шепетівської 
міської територіальної громади  на 2021-2023 роки є  спрямування  дій органів місцевого 
самоврядування, громадських об’єднань підприємців, суб’єктів підприємництва на 
створення та підтримку сприятливих умов розвитку бізнесу у міській територіальній громаді. 
 
РОЗДІЛ 3.Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за 
напрямами підтримки малого та середнього підприємництва 
 

Комплекс заходів по реалізації Програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Шепетівський міській територіальній громаді на 2021-2023 роки можна 
розподілити за наступними напрямами: 
1. Впорядкування нормативного  регулювання  підприємницької діяльності; 
2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 
3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки 
Підприємництва 
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Заходи, спрямовані на реалізацію  програми розвитку  
малого і середнього підприємництва у Шепетівській  міській територіальній громаді на 2021-2023 рр. 

№ 
з/
п 

Пріоритетні  
завдання 

Зміст заходу Термін 
виконання 

В и к о н а в ц і Джерела 
фінансу- 
вання 

Вартість 
тис.грн. 

3.1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

1 Забезпечення прозорості та 
передбачуваності 
регуляторної діяльності 

 Опрацювання  та затвердження планів з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 
наступний календарний рік з подальшим їх 
оприлюдненням в місцевих ЗМІ, на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних 
DATA.GOV.UA та на сайті міської ради 
 
 
Забезпечення внесення змін до  планів 
діяльності з підготовки проєктів регуляторних 
актів на стадії підготовки проєктів, які не 
внесені до затверджених планів 
 
 
Формування плану-графіку здійснення 
відстежень результативності власних 
регуляторних актів та забезпечення  контролю за 
дотриманням термінів по проведенню 
відстежень 
 
 
Оприлюднення на сайті міської ради в мережі 
Інтернет,  на Єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних DATA.GOV.UA та на дошці 
об’яв управління економіки, підприємництва та 
підтримки інвестицій  проєктів регуляторних 
актів, що підлягають обговоренню з відповідним 
АРВ 

Щорічно  
 
 
 
 
 
 
 
Постійно  
 
 
 
 
 
Щорічно 
 
 
 
 
 
 
2021-2023рр. 
 
 
 
 

Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій 
з громадськістю 
 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
 
 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій 
з громадськістю 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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Підготовка та оприлюднення щорічного звіту 
міського голови щодо здійснення державної  
регуляторної політики виконавчими органами 
Шепетівської міської ради в т.ч. на сайті міської 
громади  в розділі «Регуляторна політика» 
 
Оприлюднення та постійна актуалізація на 
Єдиному державному веб-порталі відкритих 
даних DATA.GOV.UA  та на офіційному веб 
сайті Шепетівської міської ради переліків 
діючих регуляторних атів.  

 
 
Щорічно  
 
 
 
 
 
2021-2023рр. 

 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

2 Забезпечення доцільності та 
збалансованості 
регуляторної діяльності   

Проведення якісного та повного  аналізу 
регуляторного впливу проєктів регуляторних 
актів 
 
Проведення оцінки регуляторного  впливу 
проєкту регуляторного акта на конкуренцію 

Постійно  
 
 
 
Постійно  

Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

3 Забезпечення врахування 
громадської думки 

Проведення відкритих обговорень проєктів 
регуляторних актів за участю суб’єктів 
господарювання, Координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва, представників 
громадських об’єднань підприємців 
 
 

2021-2023рр. Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
Координаційна рада 
 з питань розвитку 
підприємництва, 
громадські об’єднання 
підприємців 
 

- - 

4 Забезпечення 
систематизації 
регуляторних актів 

Формування  та  ведення  реєстру власних 
регуляторних актів на поточний рік 
 
 
Своєчасне внесення змін та доповнень  до 
еталонів  місцевих діючих регуляторних актів   
 

2021-2023 рр. 
 
 
 
Постійно  

Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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5 Підвищення ефективності 
державної регуляторної 
політики 

Виконання заходів з відстеження 
результативності регуляторних актів 
 
 
Здійснення перегляду  та оцінки місцевого 
регуляторного середовища з метою виявлення 
недоцільних регуляторних бар’єрів 

2021-2023рр. 
 
 
 
2022 р. 

Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
Комісія з перегляду 
місцевого регуляторного 
середовища 

- - 

6 Забезпечення прозорих 
умов надання 
адміністративних послуг 

Інформування населення міста про порядок 
отримання адміністративних послуг шляхом 
розміщення та оновлення  інформації на 
інформаційних стендах в Центрі надання 
адміністративних послуг та на офіційному веб-
сайті Шепетівської міської ради             
www.shepetivka-rada.gov.ua  

2021-2023 рр. Центр надання 
адміністративних послуг 

- - 

7 Підвищення якості надання 
адміністративних послуг 

 Надання суб’єктам звернень вичерпної 
інформації та консультацій щодо вимог та 
порядку надання адміністративних послуг в т.ч. 
документів дозвільного характеру 

2021-2023 рр. Центр надання 
адміністративних послуг 

- - 

8. Спрощення процедури 
надання адміністративних 
послуг  

Удосконалення процедур надання  
адміністративних  послуг через Центр надання 
адміністративних послуг 

2021-2023 рр. Центр надання 
адміністративних послуг 

- - 

9 Забезпечення 
конструктивної 
взаємодії влади та 
бізнесу 

Проведення  робочих зустрічей  за участю 
представників підприємницької діяльності з 
метою  консультування з питань, що стосуються  
ведення бізнесу 
 
Обговорення проблемних питань здійснення 
підприємницької діяльності на розширених  
засіданнях Координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва  за участю 
представників громадських об’єднань 
підприємців 
 
 

2021-2023 рр. 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 

Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
Координаційна рада з 
питань розвитку 
підприємництва, 
громадські об’єднання 
підприємців 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 

10 Забезпечення трудових Проведення попереджувально -профілактичних  Управління праці та - - 
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гарантів найманих 
працівників   

заходів щодо легалізації трудових відносин та 
оплати праці 
 
Висвітлення в ЗМІ проблемних питань щодо 
легалізації тіньової зайнятості та оплати праці 
найманих працівників 
 
 

соціального захисту 
населення 
 
Шепетівське управління  
ГУ ДПС у Хмельницькій 
області, управління праці 
та соціального захисту 
населення  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

3.2.Фінансово – кредитна та інвестиційна підтримка 
11 Забезпечення фінансової 

підтримки суб’єктів 
підприємництва за рахунок  
місцевого бюджету 

Часткове  відшкодування з місцевого бюджету 
відсоткових ставок за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва 
для реалізації інвестиційних проектів, що 
відповідають пріоритетним напрямам стратегій 
соціально-економічного розвитку міської 
громади  
 
Розробка  та запровадження  механізму 
часткового відшкодування відсотків за кредити  
за рахунок коштів бюджету міської громади  
 

2021р 
 
2022 р. 
 
2023 р. 
 
 
 
2021-2023 рр. 

Фінуправління, міська 
рада 
 
 
 
 
 
 
Фінуправління, 
управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  

Бюджет 
міської 
громади 

 
 
 
 
 
- 
 

1290,0 
 

1290,0 
 

1290,0 
 
 
 
 
 
- 

12 Застосування стимулюючих 
механізмів   для бажаючих 
відкрити власну справу  

Надання безробітним особам, які виявили 
бажання започаткувати власну справу, допомоги 
в підготовці бізнес-планів для організації та 
започаткування підприємницької діяльності в 
т.ч. з  виплатою допомоги по безробіттю на такі 
цілі 
 
Організація  професійного навчання безробітних 
основам підприємницької діяльності 
 

2021-2023 рр. 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 рр 

Шепетівська 
міськрайонна філія  
Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 
 
 
Шепетівська 
міськрайонна філія  
Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд 
соціального 
страхування 

України 
 
 
 

-//- 

В межах 
кошторис 

них 
призначень 

 
 
 

В межах 
кошторис 

них 
призначень 

13 Фінансове стимулювання  
роботодавців 

Забезпечення роботодавцям компенсації 
фактичних витрат у розмірі єдиного соціального 

2021-2023 рр. Шепетівська 
міськрайонна філія  

Фонд 
соціального 

В межах 
кошторис 
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внеску на загальнообов’язкове 
державнесоціальне страхування за: 
працевлаштованих безробітних громадян на нові 
робочі місця в пріоритетних видах економічної 
діяльності та інших категорій безробітних, які 
потребують додаткового соціального захисту 

Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 

страхування 
України 

них 
призначень 
 

14 Створення сприятливих 
умов для залучення 
інвестицій в сферу малого 
та середнього бізнесу 

Розробка та виготовлення у друкованому та 
електронному вигляді інвестиційного паспорту 
міста  
 
Постійне оновлення інформації на сайті міської 
ради  щодо потенційно привабливих для 
інвесторів об’єктів та земельних ділянок. 
 
 
 
 
Сприяння залученню суб’єктів малого і 
середнього бізнесу до участі  у  регіональних,  
міжрегіональних  та  міжнародних  економічних, 
інвестиційних та  інноваційних  форумах 
 
Сприяння участі суб’єктів малого і середнього 
бізнесу у програмах міжнародного 
співробітництва,  співпраці з донорськими 
організаціями щодо залучення коштів для 
фінансування інвестиційних проектів 
 
Проведення  моніторингу грантових та 
кредитних програм, інформування суб’єктів 
господарювання про існуючі    механізми 
фінансово-кредитної підтримки бізнесу, у тому 
числі з використанням електронних ресурсів. 
Налагодження співпраці з провідними бізнес 
асоціаціями з метою формування про 

Щорічно 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
 
Постійно  
 
 
 
 
2021-2023 рр. 

Ууправління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
відділ з питань 
регулювання земельних 
ресурсів 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 
 
Управління, відділи інші 
підрозділи міської ради та 
її виконавчого комітету, 
підприємства, установи, 
організації міста 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 
 
Управління, відділи інші 
підрозділи міської ради та 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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інвестиційні можливості громади її виконавчого комітету, 
підприємства, установи, 
організації міста . 

- - 

15 Підвищення рівня 
кадрового потенціалу 
виконкому, задіяного в 
інвестиційних процесах 

Сприяння участі працівників відповідних 
управлінь у програмах підвищення кваліфікації 
у сфері інвестиційної діяльності, ініційованих 
центральними органами виконавчої влади, 
міжнародними  та всеукраїнськими 
організаціями 
  

2021-2023 рр. Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 
управління та відділи 
міської ради та її 
виконавчого комітету 

- - 

Потреба у коштах по розділу 3.1:                                                                                  2021 рік       2022 рік           2023 рік 
                                                         усього (тис. грн.),                                                       1290,0      1290,0               1290,0 
                                                             у тому числі: 
                                                             - кошти  бюджету  громади (тис. грн.) -              1290,0      1290,0                1290,0       

3. 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва 
16 Ресурсне забезпечення 

суб’єктів малого 
підприємництва 

Оприлюднення  та постійне оновлення на сайті 
міської ради інформації  щодо вільних 
земельних ділянок комунальної власності 
міської територіальної громади   
 
 
 
Формування та розміщення інформації про 
потенційні об’єкти оренди , щодо яких прийнято 
рішення про передачу   в оренду (Перелік 
першого типу, Перелік другого типу)  в єдиній 
торговій системі. 
 
Передача суб’єктам малого підприємництва 
права оренди або права власності   на землі 
несільськогосподарського  призначення шляхом 
проведення аукціонів   
Розміщення та постійне оновлення на 
офіційному сайті міської ради 
 переліків  потенційних об’єктів оренди майна  

2021-2023рр 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
2021-2023рр. 

Відділ з питань 
регулювання земельних 
відносин, управління 
економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій  
 
Орендодавці 
комунального майна 
міської територіальної 
громади 
 
 
Відділ з питань 
регулювання земельних 
відносин 
 
Управління економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій, 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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міської територіальної громади та переліків 
об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації     

управління житлово-
комунального 
господарства 
 

17 Сприяння залученню 
незайнятого  населення до 
підприємницької діяльності 

Здійснення професійної підготовки і підвищення 
кваліфікації безробітних, які виявили бажання 
займатися підприємницькою діяльністю 
 
 
 
Створення умов для самозайнятості незайнятого  
населення  шляхом навчання зареєстрованих 
безробітних за професіями, що дають 
можливість займатись підприємницькою 
діяльністю 
 
Проведення інформаційних та тематичних 
семінарів з орієнтації на підприємницьку 
діяльність, з питань законодавства й 
оподаткування, надання допомоги підприємцям 
в розробці бізнес-планів.    
 

2021-2023 рр. 
 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
. 

Шепетівська 
міськрайонна філія  
Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 
 
Шепетівська 
міськрайонна філія  
Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 
 
Шепетівська 
міськрайонна філія  
Хмельницького 
обласного центру 
зайнятості 

Фонд 
соціального 
страхування 

України 
 
 

-//- 
 
 
 
 
 

-//- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

18 Інформаційне  забезпечення 
суб’єктів малого та 
середнього підприємництва 
 

Надання консультаційних та інформаційних 
послуг представникам бізнесу через Центр 
обслуговування платників  
   
Надання консультаційної та організаційної 
допомоги суб’єктам господарювання з питань 
здійснення діяльності у сфері виробництва,  
торгівлі та надання послуг 
 
Оперативне  інформування суб’єктів 
підприємництва шляхом наповнення офіційних 
сторінок міської ради  в соціальних мережах 
Оприлюднення та постійне оновлення переліку 

2021-2023 рр. 
 
 
 
2021-2023 рр. 
 
 
 
 
Постійно  
 
 

Шепетівське управління  
ГУ ДПС у Хмельницькій 
області 
 
Управління та відділи 
виконавчого комітету 
 
 
 
Структурні підрозділи 
міської ради та іі 
виконавчого комітету  
Орендодавці, управління 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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об’єктів комунальної власності, що 
пропонуються для передачі  в оренду  без 
проведення аукціону ( Перелік  другого типу) 
 
Проведення круглих столів, семінарів, брифінгів 
щодо роз’яснення податкового та трудового 
законодавства 

2021-2023 рр. 
 
 
 
 
2021-2023 рр. 

економіки, 
підприємництва та 
підтримки інвестицій 
 
Шепетівське управління  
ГУ ДПС у Хмельницькій 
області, управління праці 
та соціального захисту 
населення 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

19 Стимулювання 
підприємницької ініціативи 

Відзначення найкращих суб’єктів 
підприємництва на місцевому рівні. Подання 
кандидатур для нагородження на  обласному 
рівні 
 
 

ІІІ кв. 2021 р., 
ІІІ кв. 2022 р. 
ІІІ кв. 2023 р. 

Управління економіки, 
підприємництва  та 
підтримки інвестицій, 
Шепетівське управління  
ГУ ДПС у Хмельницькій 
області 

- 
 
 

- 
 

 
Начальник управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій        Олександр ГРИНЬ 
 
 
Секретар міської ради               Роман ВОЗНЮК 
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