
В РАМКАХ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ВІДБУЛОСЬ АКТИВНЕ 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В МІСТІ

В дискусії брали участь міський голова Володимир Удови
ченко, заступник міського голови Володимир Жигалло, керів
ники відділів та служб міста, що займаються комплексною 
системою підтримки бізнесу, депутати, члени громадської ради 
та представники Асоціацій підприємців міста. Голова Спілки 
виробників товарів та послуг м.Славутича Сергій Чесноков 
представив на обговорення перелік питань, більшість яких 
стосувалися орендних відносин.

Як зазначив міський голова, проблемні питання ніколи не 
залишаються поза увагою міської влади.

Про виконання Програми розвитку підприємництва доповів 
завідуючий відділом економіки та соціального розвитку міста 
Віктор Шевченко.

З урахуванням пропозицій та зауважень, що надійшли від 
підприємців міста пій ч ас  проведення конференції підприємців 
м.Славутича від 04.02.2005р., внесено зміни в частині врегу
лювання питань щодо відшкодування орендарями експлуа
таційних витрат, пов’язаних з експлуатацією та утриманням 
орендного комунального майна.

Прийнято рішення міської ради від 29.06.05 №703-47-4 про 
внесення змін та доповнень до Положення про порядок пере
дачі в оренду майна комунальної власності та Методики роз
рахунку та порядку використання плати за оренду майна ко
мунальної власності.

Відповідно до резолюції конференції та з урахуванням про
позицій підприємців, були проаналізовані діючі ставки єдино
го податку для фізичних осіб підприємців та рішенням міської 
ради від 23 лютого 2005 №589-43-4 внесено зміни до діючих 
ставок єдиного податку для фізичних осіб підприємців (Указ 
„Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності”). 
В середньому ставки від знижені 12 до 20%.

Суб’єктам підприємницької діяльності передано: в оренду
51.0 тис. кв.м йерухомого майна (приміщень), у власність (5 
об’єктів) - 2,2 кв.м.

Важливим чинником розвитку малого підприємництва є 
можливість отримання підприємцями кредитів на початко
вому етапі господарської діяльності.

В місті діє коло структур, які надають фінансову допомогу 
суб’єктам підприємницької діяльності:

- комунальне підприємство “Агентство з розвитку бізнесу 
в м. Славутичі”, яке станом на 01.07.05 р. має фонд розміром
11.00 тис. дол. CШA., за І півріччя 2005 року фондом підтримки 
підприємництва на заходи, пов’язані з виконанням Програми, 
кошти не виділялись;

- міський благодійний фонд “ЧАЕС. Славутич. Розвиток” ста
ном на 01.07.05 р. має фонд розміром 1613,00 тис. грн., за І 
півріччя 2005 року надано зворотну фінансову допомогу на 
загальну суму 44,5 тис. грн.;

- міським центром зайнятості на виконання програми са- 
мозайнятості населення виділено одноразової фінансової 
допомоги під реалізацію 31 бізнес-плану на суму 133,7 тис.

грн. Надано дотацій на створення 32 додаткових робочих місць 
на загальну суму 151,9 тис. грн.

Розроблено концептуальний проект "Створення механізму 
фінансової підтримки підприємців (за участю комерційного бан
ку) через створення фонду взаємного кредитування на базі 
Славутицького міського фонду підтримки підприємництва”.

В ході реалізації заходів Програми розвитку малого підприє
мництва у місті Славутичі на 2003— 2008 роки та впроваджен
ня політики щодо підтримки та розвитку підприємництва 
співвідношення показників свідчать про те, що підприємництво 
розвивається, а його частка в економічній сфері зростає.

Наше місто може пишатися другою позицією (перше місце 
серед малих міст) у рейтингу соціально-економічного розвитку 
міст України, який визначає аналітичний центр “Інститут ре
форм”.

За останній рік обсяг промислового виробництва міста 
збільшився на 36,9% та досяг 36 млн.грн. В той же час, роздрі
бний товарообіг лишається на рівні 23 млн.грн. на рік. Промис
лове виробництво міста зросло в основному за рахунок таких 
компаній, як "Кронпак” (63,3%), що виробляє кронен-пробки для 
пляшок; “Датекс-папір” (18,5%), яка продукує факсовий папір і 
стрічки для касових апаратів; та місцевого хлібозаводу (10,4%). 
На території міста також працює ЗАТ "Перспектива”, один з 
провідних українських виробників канцелярських товарів (об
сяг виробництва 4 млн.грн.).

В рамках місцевої політики, щодо підтримки та розвитку 
підприємництва ведеться постійна діяльність всіх структур 
організаційно-економічного механізму, що діє в Славутичі.

За 8 років діяльності 
Агентством успішно:

- освоєно 29 видів консалтингових послуг
- надано консалтингових послуг 498 суб'єктам підприємниць

кої діяльності
- надано підтримку в започаткуванні бізнесу 86 компаніям 

Бізнес-інкубатора
- створено 336 нових робочих місць в Бізнес-інкубаторі
- реалізовано 11 міжнародних проектів соціально-економіч

ного розвитку
- залучено 860 тис. $ інвестицій в соціально-економічний 

розвиток міста.
Основні послуги департаменту регіонального 

розвитку, що діє в рамках Агентства:
- аналіз ефективності інвестицій;
- аналіз господарської діяльності підприємства;
- підготовка тендерної документації;
- розробка і розміщення сторінок на сайті Славутицького ре

гіону;
- надання інформації з бази даних потенційних інвесторів;
- розміщення інформації в базі даних бізнес-ідей;
- консультації on-line;
- розробка та виготовлення інформаційних, аналітичних бук

летів, тематичних брошур;
- розробка та виготовлення презентаційних матеріалів. 
На базі “ Лабораторії малого бізнесу” працює “ Гаря

ча л ін ія” для підприємців міста Славутича та Ки ївсько ї 
області. “Гаряча лінія” для підприємців надає інформацію з 
регуляторних та правових питань, консультації з питань 
звітності та оподаткування, інформує про останні законо
давчі зміни. За останні 3 роки “Гаряча лінія” відповіла на 
4194 запитання підприємців Київської області, організувала 
та провела 23 тренінги, в яких прийняли участь 310 
підприємців, розробила лазерний диск актуальних питань 
для підприємців.

Станом на початок 2005 року тільки до спеціальної еконо
мічної зони “Славутич”, що діє на території міста, залучено 30 
млн.дол. США інвестицій, з них 9,6 млн. дол. - іноземних. На 
01.07.2005р. підприємствами-суб’єктами СЕЗ “Славутич” ре
алізовано, продукції на суму 190 277,33 тис.грн., в тому числі 
за І півріччя 2005 року - 25 563,59 тис.грн., що на 9,7% більше, 
ніж за відповідний період минулого року.

На 01.10.05 зареєстровано 1851 суб’єкт господарювання. 
В І півріччі 2005 року в порівнянні з відповідним періодом 
минулого року зменшилися темпи державної реєстрації 
суб’єктів господарювання на 13,9%. У червні було прийнято 
рішення виконавчого комітету, яким було спрощено порядок 
реєстрації і постановки на облік суб’єктів підприємницької 
діяльності у пенсійному фонді, органах податкової інспекції, 
центрі зайнятості. Розроблено порядок і розміщено в засобах 
масової інформації. Також було вирішено питання по видачі 
довідок у м.Славутичі юридичним особам про внесення їх до 
єдиного реєстру.

Надходження до бюджетів усіх рівнів 
за 9 місяців 2005 року

2004 р. 2005 р. Зростання, 
зменшення (+/-)

Загальна сума надходжень до 
бюджетів усіх рівнів, млн. грн.

21,8 25,0 +14,7%

Загальна сума надходжень від 
суб’єктів малого підприємництва, 
млн.грн.

5,6 7,1 +26,8%

Питома вага малого підприємництва 
у загальній сумі надходжень

25.8% 28,4% + 10,1%

В ході обговорення міський голова Володимир Удовичен
ко зазначив, що ніде азбука підприємництва не написана. Ми 
самі відкриваємо її, щоб підвищити і створити ефективну і 
надійну систему.

За результатами зустрічі дано протокольні доручення 
відповідним відділам та службам. Особливо було наголоше
но на посиленні методичної функції відділу комунальної влас
ності, послуг та приватизації (завідуючий Позняк В.А.).

Центр інформації м іськвиконкому


