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1. Звіт про виконання  Програми розвитку  малого та середнього підприємництва в 

м.Шепетівка на 2019-2020 рр. взяти до відома (додається). 

2. Рішення LІІІ сесії міської ради VІI скликання від 14 лютого 2019 року №4                            

«Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

м.Шепетівка на 2019-2020 роки» зняти з контролю. 
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транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії  Бондарєв М.В.) . 
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Звіт про виконання   Програми розвитку малого та середнього підприємництва в  

м.Шепетівка на 2019-2020 рр. 

 

З метою створення сприятливого середовища для формування, функціонування та 

подальшого розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу управлінням економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій спільно з громадськими організаціями підприємців  була 

розроблена Програма розвитку малого і середнього підприємництва в м.Шепетівка на 2019-

2020 рр. 

       За період дії Програми напрями роботи виконавчих органів міської ради 

спрямовувалися на забезпечення стабільних умов для започаткування  та ефективного 

впровадження підприємницької діяльності, удосконалення процедур  надання 

адміністративних послуг, дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики, 

ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

 Впродовж 2019-2020 років на території міста провели державну реєстрацію 20- 

Товариств з обмеженою відповідальністю, 2- приватних підприємства, 1- фермерське 

господарство, 1- сільськогосподарський кооператив та  3- адвокатських бюро.  

Станом на 01.01.2021 року у місті  було зареєстровано 2079 фізичних осіб-

підприємців.  Державну реєстрацію підприємницької діяльності у 2019 році здійснили 256 

фізичних осіб та  277 - протягом 2020 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 22 583,8 тис грн. єдиного податку в т.ч. 18 377,9 тис. грн. становили 

надходження від підприємців-фізичних осіб та 4 205,9 тис. грн. сплачено юридичними 

особами. Впродовж 2020 року міський бюджет отримав 23 221,355 тис. грн. єдиного 

податку в т.ч. 18 856,633 тис.грн. від платників єдиного податку-фізичних осіб та 4 364,722  

тис. грн..  єдиного податку від юридичних осіб. 

Доходи місцевого бюджету від акцизного  збору становили у 2019 році 16 029,9 

тис.грн. та  14 925,563   тис. .грн. у 2020 році. 

У 2019 році до місцевого бюджету надійшло 17,8 тис. грн.. туристичного збору  та 

40,115 тис.грн  -  впродовж  2020 року 

 Позитивна динаміка спостерігається у сферах розвитку об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та надання послуг населенню. За період 2019-2020 років  у місті 

розпочали діяльність 6 магазинів, 1 – павільйон,  2 – кіоски, 3-перукарні, 5- кафе, 3- кавярні, 

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. 

Крім того,  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  

 
Впорядкування нормативного регулювання 

підприємницької діяльності 
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. 

До кожного проєкту регуляторного акта відділом підприємництва та аналізу 

управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій готується аналіз 

регуляторного впливу та  проводиться оцінка регуляторного впливу проекту регуляторного 

акта  на конкуренцію. 

 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». 

Працівниками структурних підрозділів виконавчого комітету, Шепетівського 

управління ГУ ДПС у Хмельницькій області, Шепетівської міськрайонної філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості   проводиться консультування  та 



інформування суб’єктів підприємницької діяльності з питань, що стосуються іх 

компетенції.  Управлінням економіки, підприємництва та підтримки інвестицій протягом 

2019-2020 років проведено 7 робочих зустрічей за участю представників бізнесу з питань 

організації новорічного ярмарку, святкування Дня Незалежності України та Дня міста, з 

питань здійснення перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. 

Працівниками відділу праці та соціальних зв’язків управління праці та соціального 

захисту населення, яким делеговано функції інспектора праці, з ціллю здійснення контролю 

за додержанням законодавства про працю проводилась низка попереджувально- 

профілактичних заходів  щодо легалізації трудових відносин та оплати праці. У 2019-2020 

роках   здійснено 36 рейдів  під час яких  відвідані  410 виробничих і торгових приміщень, 

де використовується наймана праця.  Під час рейдів проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу  щодо відповідальності за порушення  трудового законодавства в 

частині легального працевлаштування та оплати праці. Крім того у 2020 році  надано  25 

онлайн та індивідуальних консультацій щодо внесених змін до  трудового законодавства на  

час дії карантину.  За результатами проведеної  роботи  протягом 2019-2020 років укладено 

287 трудових договорів у фізичних осіб-підприємців. 

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  адміністративних послуг  в тому числі 876 документів дозвільного 

характеру та здійснено реєстрацію 403 декларацій.  

 
Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка 

малого і середнього підприємництва 
 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 

вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 року №211 (із 

внесеними змінами). 

Для допомоги в організації власної справи та з метою сприяння у створенні нових 

робочих місць Шепетівською міськрайонною філією Хмельницького обласного центру 

зайнятості  надавалась навчальна та фінансова підтримка безробітним.  

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 власноїсправиу 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 269 суб’єктам підприємництва м.Шепетівки допомогу по частковому 

безробіттю на загальну суму 210,851 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 рікз 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.  

 
Ресурсне та інформаційне забезпечення 

малого і середнього підприємництва 
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 

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-структурмають 

можливість пройти стажування  в Німеччині. Інформування суб’єктів підприємницької 

діяльності  щодо умов проходження стажуванняпроводиться 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 

   

 

Начальник управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій      Олександр ГРИНЬ 

 

 

Секретар міської ради        Роман ВОЗНЮК 


