
ДО СУСІДІВ -  ЗА НОВИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ

•  КОНТАКТИ

За підтримки міської влади в Славутичі триває реалізація проекту „Залучення гро
мадськості до створення прозорих і спрощених процедур при отриманні дозволів на 
будівництво та землєвідведення”. Проект виконується міською громадською органі
зацією „Лабораторія малого бізнесу” при партнерській участі Комунального підприєм
ства „Агентство з розвитку бізнесу в м. Славутич" та Славутицького міського фонду 
підтримки підприємництва в рамках проекту „Сприяння активній участі громадян у 
протидії корупції в Україні „Гідна Україна”, що виконується Менеджмент Сістемс Інтер- 
нешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та 
Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС).

В рамках практичної ре
алізації проекту передбаче
но ознайомлення та впро
вадження в Славутичі пози
тивного досвіду та найкра
щих практик надання доз
волів на будівництво та 
землевідведення в інших 
містах України.

26 грудня 2007 року деле
гація Славутича відвідала 
Прилуки Чернігівської області, 
де у 2005 році був створений 
Єдиний центр з оформлення 
дозвільних документів у 
сфері господарської діяль
ності (Єдиний дозвільний 
центр) та введений у дію по
рядок видачі документів доз
вільного характеру за прин
ципом „Єдиного вікна”.

До складу славутицької 
делегації ввійшли заступник 
міського голови Ю.О. Ост- 
рянін, начальник управління 
економіки та соціального 
розвитку міста В. В. Шев
ченко, провідний спеціаліст 
сектора земельних ресурсів 
та відносин відділу містобу
дування та архітектури Н.М.

Кочерова, представники ко
мунального підприємства 
„Агентство з розвитку бізне
су в м. Славутич”, Славутиць
кого міського фонду підтрим
ки підприємництва, м іської 
громадської організації „Лабо
раторія малого бізнесу”.

Під час семінару-практику- 
му славутицька делегація оз
найомилась з системою робо
ти Єдиного дозвільного цент
ру, була присутня при засі
данні Узгоджувальної комісії по 
видачі документів дозвільно
го характеру, ознайомилась з 
роботою відділу земельних 
ресурсів м.Прилук. Отримана 
корисна інформація від на
чальника інспекц ії ДАБК 
відділу містобудування та ар
хітектури, головного архітек
тора м. Прилук щодо організації 
спрощених процедур отри
мання суб’єктами господарю
вання дозвільних документів 
та надання підприємцям всієї 
інформації, що стосується доз
вільних процедур.

Особливу увагу на семі
нарі було приділено:

•  створенню та функціону
ванню Єдиного центру з офор
млення дозвільних документів 
у сфері господарської діяль
ності у Прилуках;

•  організації спільної роботи 
відділів виконкому, комуналь
них підприємств, установ та 
організацій в рамках надання 
дозволів за допомогою Єдино
го дозвільного центру;

•  проблемам, шляхам вдос
коналення вирішення земель: 
них питань та досвіду При
луцької міської ради у вирі
шенні питань із землевідве
дення та землекористування;

•  основним принципам 
співпраці громадськості, 
суб’єктів господарювання та 
органів місцевого самовряду
вання у створенні прозорих і 
спрощених процедур отри
мання дозволів у сфері будів
ництва та оформленні доку
ментів із землевідведення.

Загальні результати, які 
були досягнуті завдяки об
’єднанню зусиль громадсь
кості, бізнесу та влади Прилук:

•  прийнято відповідні рішен

ня, спрямовані на створен
ня відкритого, спрощеного, 
прозорого порядку надання 
дозволів у сфері господарсь
кої діяльності через Єдиний 
дозвільний центр;

•  суттєво скорочено тер
міни оформлення доку
ментів та видачі дозволів;

•  забезпечено додаткові 
надходження до міського 
бюджету;

•  створено рівні умови 
для підприємців;

•  підвищено рівень 
інформованості підприємців 
та населення в цілому.

Безумовно, поїздка була 
дуже корисною та ефектив
ною. Славутич завжди був 
ініціатором впровадження 
новітніх технологій та про
гресивних методик. Учасни
ки Славутицької делегації до
датково презентували до
сягнення Славутича у ре
формуванні житлово-кому
нального господарства, роз
витку місцевої інфраструк
тури підтримки бізнесу та 
створення сприятливих 
умов для соціального та еко
номічного розвитку міста. 
Учасники семінару-практи- 
куму в Прилуках після поїздки 
в результаті обговорення по
годились, що доцільно розг
лянути можливість створен
ня міської громадської пост- 
ійнодіючої ради з питань на
дання дозволів у сфері буді
вництва, архітектури та 
землевідведення, запровад
ження підготовки та видачі 
документів дозвільного ха
рактеру через Єдиний дозв
ільний центр в м. Славутичі.

Обмін досвідом малих 
міст України зі створення 
умов для ефективного роз
витку підприємництва має 
не тільки загальнодержавне 
соціальне й економічне зна
чення, але й сприятиме об
’єднанню зусиль та плідній 
співпраці громадськості та 
влади по зміцненню позицій 
місцевого самоврядування.
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