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місяця, наступного за звітним періодом.
3. Рішення міської ради від 27.03.2009р. № 2307 «Про виконання Програми
розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2007-2008 роки та
Програму розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2009-2010
роки» зняти з контролю.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту,
зв’язку та сфери послуг (П.Яблонський) та з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький).
Міський голова

В. Гройсман
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ВСТУП
Мале підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному
розвитку міста як провідний сектор ринкової економіки, що забезпечує
насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції,
задоволенню споживчого попиту населення та створенню нових робочих
місць. Саме мале підприємництво є фундаментальною основою у формуванні
середнього класу.
Тому зусилля міської влади спрямовуються на встановлення відкритого
партнерства влади та бізнесу.
Запровадження ефективних форм взаємодії між владою та бізнесом як
дієвого засобу розв’язання нагальних соціально-економічних проблем міста,
визначено одним із важливих стратегічних пріоритетів затвердженої міською
радою «Концепції стратегічного плану розвитку м. Вінниці на період 20112020 років».
Задля забезпечення сприятливих умов щодо подальшого ефективного
розвитку малого підприємництва в місті розроблено «Програму розвитку
малого підприємництва м. Вінниці на 2012-2013 роки».
Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та
являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації
комплекс заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових,
фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого
підприємництва.
Програма
визначає
основні
шляхи
реалізації
загальнодержавної політики розвитку малого підприємництва в тісному
зв’язку з політикою зайнятості населення та стратегічними напрямками
розвитку на рівні міста.
Програмою передбачається удосконалення організаційного та
ресурсного забезпечення розвитку малого підприємництва, зниження
адміністративних бар’єрів та можливість коригування (внесення змін чи
доповнень) в залежності від змін внутрішніх та зовнішніх умов її реалізації.
Основні принципи Програми:
об’єктивності – Програму розроблено на основі даних органів державної
статистики, виконавчих органів міської ради, установ та організацій міста;
гласності – доступність для громадськості;
самостійності – полягає в тому, що міська рада та її виконавчі органи в
межах своїх повноважень відповідають за розробку, затвердження та
виконання завдань Програми;
рівності – дотримання прав та врахування інтересів міської влади та
суб’єктів підприємницької діяльності.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
Назва Програми: «Програма розвитку малого підприємництва м.
Вінниці на 2012-2013 роки» (надалі – Програма).
Замовник Програми: Вінницька міська рада.
Розробник Програми: департамент економіки і інвестицій Вінницької
міської ради.
Співрозробники Програми: виконавчі органи Вінницької міської
ради, Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Вінницької області
Державної податкової служби, Головне управління статистики у Вінницькій
області, Ленінський районний та Лівобережний
міжрайонний центри
зайнятості, ДП «Вінницястандартметрологія», громадські організації
підприємців, Рада підприємців при міському голові.
Нормативно-правова база, на підставі якої розроблені заходи
міської Програми: Закони України «Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні, «Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державні цільові
програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України», «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності», Укази Президента України «Про
заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької
діяльності», «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну
підтримку підприємництва», Регіональна Програма розвитку малого
підприємництва у Вінницькій області на 2011-2012 роки, інші законодавчі,
програмні та нормативно-правові документи щодо регулювання та розвитку
підприємництва.
Програма розроблена
відповідно до затверджених стратегічних
пріоритетів «Концепції стратегічного плану розвитку м. Вінниці на період
2011-2020 років» та методичних рекомендацій Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва щодо формування і
реалізації програм розвитку малого підприємництва від 04.06.2008 №67.
Заходи Програми базуються на пропозиціях виконавчих органів
міської ради, організацій, підприємств міста, громадських організацій
підприємців, членів Ради підприємців.
Фінансове забезпечення Програми: здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий
рік), залучених коштів міжнародних фондів та організацій,
коштів
юридичних та фізичних осіб - виконавців Програми, інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування
заходів Програми з міського бюджету затверджується щорічно міською
радою за пропозиціями департаменту економіки і інвестицій міської ради.
Термін реалізації Програми: 1,5 роки, виконання програмних заходів
здійснюється поетапно – у ІІ півріччі 2012р. та у 2013р.
5

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ, КОНТРОЛЬ
Виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські
організації підприємців міста, відповідальні за здійснення запланованих
Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у
визначені терміни.
Відповідальні за виконання програмних заходів щоквартально до 5
числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують розробника
Програми про стан виконання заходів. Узагальнена інформація розглядається
на засіданнях Ради підприємців при міському голові і розміщується в засобах
масової інформації та на офіційному сайті міської ради у мережі Інтернет.
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом
поетапного та якісного виконання комплексу заходів усіма виконавцями, за
рахунок підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради,
суб’єктів підприємницької діяльності та їх громадських організацій у
вирішенні проблемних питань розвитку малого підприємництва.
Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої
соціально-економічної ситуації, реальних можливостей видаткової частини
бюджету міста (визначається щорічно) та в випадках зміни законодавчих,
нормативно-правових та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи
виконавців заходів Програми, постійних комісій міської ради, суб’єктів
підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців. Ініціатор
готує пропозиції, до яких додає вичерпне обґрунтування (в разі необхідності
розрахунок витрат) запропонованих змін.
Розробник Програми подає проект рішення щодо запропонованих змін
для розгляду виконавчим комітетом та міською радою.
Питання про хід виконання заходів Програми розглядається на
засіданнях виконавчого комітету та міської ради відповідно до планів роботи.
Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії
міської ради: з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку
та сфери послуг та з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку.
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3. СТАН РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА М. ВІННИЦІ
За останні роки мале підприємництво посилило вплив на структурну
перебудову економіки міста. Як самостійний елемент ринкової економіки
підприємництво сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить
певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного
товарообороту, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи
робочі місця та наповнювати міський бюджет. Представники малого бізнесу
складають численну групу власників, яка створює масову продукцію першої
необхідності, гнучко і своєчасно реагує на зміну потреб у сфері попиту і
пропозиції.
Загалом у малому бізнесі задіяне 40% усього зайнятого економічною
діяльністю населення міста. Суб’єкти малого підприємництва забезпечили
зайнятість понад 72 тис. чол., в т. ч. на малих підприємствах з чисельністю
працюючих, в середньому від 3 до 7 чол., було зайнято близько 24 тис. чол.
Рівень зайнятості на малих підприємствах залишається на рівні 10% від
кількості населення працездатного віку.
Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, що більш
привабливою для розвитку бізнесу залишається невиробнича сфера.
Лідируюче місце продовжує займати оптова та роздрібна торгівля.
Представниками малого бізнесу обслуговується велика частина сфери
споживчого ринку. Також діяльність суб’єктів малого підприємництва
зосереджується у сфері операцій з нерухомим майном, надання послуг,
будівництва, ремонту житла, виробництва харчових продуктів, виготовлення
вікон, виробів з деревини та металу. Діючі малі підприємства спроможні
задовольняти попит населення міста на окремі види продукції, проте
обладнання та технології, які ними використовуються дозволяють
виготовляти продукцію у невеликому асортименті.
Суб’єкти малого підприємництва освоюють все більше нових
напрямків діяльності та надають населенню послуги, що потребують великої
освітньої підготовки, більш інтелектуального підходу до ведення бізнесу, в
т.ч.: послуги з бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні, туристичні
послуги. Водночас, деяких видів послуг недостатньо або ж взагалі немає
(послуги хімчистки, догляд за дітьми, фаховий консалтинг), або їх
пропозиція перевищує попит (рекламні послуги, мобільний зв'язок, роздрібна
торгівля).
У сфері послуг задіяні, в основному, фізичні особи-підприємці, які
забезпечують населення медичними, фармацевтичними, поліграфічними та
побутовими послугами. У загальній кількості суб’єктів малого
підприємництва міста фізичні особи-підприємці складають понад 50%.
Незважаючи на розгортання наприкінці 2008р. депресійних процесів в
економіці, число зареєстрованих в місті фізичних осіб-підприємців мало
прогресивну шкалу росту. Кількість фізичних осіб-підприємців, що
перебували на податковому обліку станом на 01.01.2010р. складала 36,5 тис.
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чол., станом на 01.01.2011р. – 38,1 тис. чол. Проте, станом на 01.01.2012р. їх
кількість зменшилась до 37,2 тис. чол. Крім того, впродовж останніх 2 років
стрімко зменшується частка платників податків до міського бюджету від
загальної кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Якщо за
підсумками 2009р. кількість фізичних осіб-підприємців, які є платниками
податків, склала 99,7% до їх загальної кількості, то у 2011р. цей показник
сягнув лише 68,3%.
Кількість фізичних осіб-підприємців, по роках
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37191
26761
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25390
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кількість фізичних осіб-підприємців
з них кількість платників податків

Зміни Податкового законодавства та встановлення нових правил
ведення бізнесу призвели до утворення у 2011р. від’ємного балансу між
кількістю новостворених фізичних осіб-підприємців та кількістю
підприємців, що припинили діяльність. Кількість фізичних осіб-підприємців,
які протягом року припинили свою діяльність, на 49,2% перевищила
кількість зареєстрованих і склала 2661 чол.
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, осіб
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За підсумками 2011р. зменшилась на 2,4 тис. чол. кількість платників
єдиного податку і склала 15,3 тис. чол. Значна кількість фізичних осібпідприємців платників єдиного податку перейшла на загальну систему
оподаткування. Однак, єдиний податок залишається одним із вагомих джерел
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наповнення міського бюджету. За 2011 рік до бюджету міста надійшло 26,6
млн. грн., що більше порівняно з минулим роком на 1,9 млн.грн. або на 7,6%.
Частка податкових надходжень до бюджету міста від діяльності
суб’єктів малого підприємництва склала 15%.
Слід зазначити, що мале підприємництво як самостійне соціальноекономічне явище існує й розвивається за складних умов сучасної економіки,
стикаючись із безліччю проблем, переважна більшість яких обумовлена
недостатністю державної підтримки. На зниження життєздатності суб’єктів
малого та середнього бізнесу впливають значне податкове навантаження,
обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної та
технічної складових діяльності малого підприємництва.
Для здійснення виробничого процесу суб’єкти малого підприємництва
змушені купувати ресурси (паливо, електроенергію тощо) за високими
цінами, продаючи свою продукцію за цінами нижчими через недостатню
платоспроможність споживачів. Тому, з часом малі підприємства стають
неконкурентоспроможними і зникають. Слід зауважити, що основним
джерелом інвестування для малих підприємств залишаються власні фінансові
ресурси. Доступ до альтернативних джерел фінансування (бюджетного чи
кредитного) у суб’єктів підприємництва залишається обмеженим.
Окремо слід виділити проблему недостатності власної підготовки до
бізнесу та браку кваліфікованого персоналу.
Діючі суб’єкти малого підприємництва стикаються з труднощами у
реалізації продукції та доступі до сировини і матеріалів. Дуже часто наявна
сировина не відповідає двом факторам: ціновому і якісному. Крім того,
процес ведення бізнесу ускладнюється непростими взаємовідносинами з
природними монополіями.
Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції
розвитку суб’єктів підприємницької діяльності не дозволяє недосконалість
механізму обліку та статичної звітності малого бізнесу.
Комплекс взаємоузгоджених заходів, що увійшли до «Програми
розвитку малого підприємництва м. Вінниці на 2012-2013 роки»
спрямовується на розв’язання окремих проблемних питань розвитку малого
підприємництва в місті.
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4. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОСНОВНІ
ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА М.
ВІННИЦІ НА 2012-2013 РОКИ
Головна мета Програми – поліпшення бізнес-клімату в місті,
запровадження нових ефективних форм співпраці виконавчих органів міської
ради та суб’єктів підприємництва на засадах соціального партнерства задля
стійкого функціонування і розвитку малого підприємництва та економічного
зростання міста.
Для досягнення поставленої мети Програми потрібно вирішення
першочергових завдань.
Основні завдання Програми:
– формування умов для зростання кількості суб’єктів малого
підприємництва,
чисельності
самозайнятих,
підвищення
конкурентоздатності даного сектору економіки;
– розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що
розширить доступ суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та
ресурсів;
– використання незадіяних виробничих площ з залученням вітчизняних
та іноземних інвесторів до реалізації перспективних інвестиційних
проектів;
– сприяння суб’єктам малого підприємництва - товаровиробникам у
просуванні власної продукції шляхом проведення ярмаркововиставкових заходів;
– надання організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки
суб’єктам малого підприємництва;
– збільшення частки податкових надходжень до бюджету міста від
діяльності суб’єктів малого підприємництва.
Для виконання визначених завдань Програми необхідно виділити
наступні пріоритетні напрямки діяльності:
впорядкування
нормативного
регулювання
підприємницької
діяльності, спрощення та удосконалення дозвільних процедур;
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури.
В рамках здійснення програмних заходів виділяються цільові групи для
підтримки:
підприємці, що здійснюють діяльність в пріоритетних сферах
економічного та соціального розвитку міста;
підприємці-початківці;
потенційні підприємці.
Реалізація програмних заходів сприятиме збільшенню загальної кількості
зайнятого населення та скороченню рівня безробіття, підвищенню доходів
населення, збільшенню податкових надходжень від діяльності суб’єктів
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малого підприємництва, підвищенню соціальної відповідальності малого
бізнесу, розширенню ринку товарів, робіт, послуг, підвищенню рівня
правової та економічної грамотності, забезпеченню малого бізнесу
підготовленими кадрами та створенню умов для самореалізації.
Очікувані результати Програми:
– ефективна реалізація державної регуляторної політики;
– створення ефективних, прозорих відносин між владою та бізнесом;
– створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку
існуючих малих підприємств - місцевих товаровиробників,
підвищення їх конкурентоздатності;
– покращання інформаційного забезпечення суб’єктів малого
підприємництва.
Критерії ефективності Програми:
– збільшення кількості малих підприємств на 10 тис. наявного
населення;
– зростання чисельності працюючих на малих підприємствах;
– збільшення кількості фізичних осіб - приватних підприємців;
– збільшення частки реалізованої суб’єктами малого підприємництва
продукції (робіт, послуг);
– збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого
підприємництва до бюджету міста;
– приріст створених суб’єктами малого підприємництва робочих місць.
Основні показники діяльності суб’єктів малого підприємництва
м. Вінниці:
2012р.
2013р.
2012р.
до
2013р.
до
Показники
2011р.*
прогноз 2011р., прогноз 2012р.,
%
%
Кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення (за даними
85
93
109,4
102
109,7
вибіркового державного
статистичного
спостереження), одиниць
Обсяг реалізованої малими
підприємствами продукції (робіт, 6061,3 6970,0
14,9
8015,5
115,0
послуг), млн. грн.
Кількість зареєстрованих
37191
37980
102,1
38090
100,2
фізичних осіб-підприємців, осіб
з них кількість платників
податків до міського бюджету,
25390
26000
102,4
28000
107,6
осіб (фактичні дані)
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Показники
Спискова чисельність
працівників малих підприємств,
осіб
Кількість осіб, що перебувають у
трудових відносинах з
фізичними особамипідприємцями, осіб
Загальна кількість зайнятих в
малому бізнесі, осіб
Кількість створених нових
робочих місць**, в т.ч.:
юридичними особами
фізичними особамипідприємцями та іншими
фізичними особами-платниками
податку з доходів фізичних осіб,
(включаючи робочі місця для
найманих працівників)
Частка малих підприємств у
загальних обсягах реалізації
продукції (робіт, послу), %
Частка надходжень до бюджету
міста від діяльності суб’єктів
малого підприємництва, %

2011р.*

2012р.
2012р.
до
прогноз 2011р.,
%

2013р.
2013р.
до
прогноз 2012р.,
%

23550

23600

100,2

23650

100,2

11910

13690

114,9

15460

112,9

72651

75270

103,6

77200

106,3

10371

7100

68,5

7150

100,7

865

1000

115,6

600

60,0

9506

6100

64,2

6550

100,5

28,4

29,0

х

29,5

х

15,3

17,0

х

19,0

х

Примітка:
* - очікуване виконання
**- дані базуються на показниках «Програми зайнятості населення м.
Вінниці на 2012-2013рр.», затвердженої рішенням міської ради від
30.03.2012р. №690
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5. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА МІСТА ВІННИЦІ НА 2012-2013 РОКИ
Термін виконання
Вартість, тис. грн.
№
Відповідальні
Джерела
Заходи Програми
з/п
виконавці
фінансування
2012р.
2013р.
2012р.
2013р.
І. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Проводити
громадські
обговорення виконавчі органи
протягом дії
не потребує
___
___
проектів регуляторних актів з питань міської ради –
Програми
фінансування
регулювання підприємницької діяльності, розробники
забезпечити підготовку пропозицій до регуляторних актів,
них за участю громадських організацій Рада підприємців
підприємців.
при міському голові
2. Підготувати
пропозиції
до
плану виконавчі органи
IV квартал
не потребує
___
___
діяльності з
підготовки проектів міської ради –
фінансування
регуляторних актів на 2013-2014 роки.
розробники
регуляторних актів
3. Передбачати в міському бюджеті видатки виконавчі органи
протягом дії
міський
відповідно до
на підготовку аналізу регуляторного міської ради –
Програми
бюджет
вартості послуг
впливу до проектів регуляторних актів та розробники
звітів про відстеження результативності. регуляторних актів
4. Провести
заходи
з
відстеження виконавчі органи
протягом дії
не потребує
___
___
результативності діючих регуляторних міської ради –
Програми
фінансування
актів, з урахуванням законодавчо розробники
встановлених термінів та забезпечити регуляторних актів
оприлюднення відповідних звітів.
5. Підтримувати в актуальному стані реєстр департамент
протягом дії
не потребує
___
___
діючих
регуляторних
актів
та економіки і
Програми
фінансування
забезпечити вільний доступ до їх текстів інвестицій міської
на офіційному сайті міської ради.
ради
6. Розглядати проблемні питання розвитку Рада підприємців
відповідно до плану не потребує
___
___
підприємництва
та
реалізації при міському голові роботи
фінансування
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№
з/п

7.

8.

9.

Заходи Програми
регуляторної політики в місті на
засіданнях Ради підприємців.
Проводити моніторинг виконання умов
Меморандуму про співпрацю між
контролюючими органами міста і Радою
підприємців.
Вносити
зміни
у
відповідності
до
вимог
чинного
законодавства. Здійснювати відстеження
звернень на сайті www.perevirka.com.ua.
Проводити моніторинг виконання умов
Меморандуму про взаємодію органів
місцевого самоврядування та суб’єктів
малого і середнього бізнесу м. Вінниці
щодо запобігання випадкам продажу
алкогольних та тютюнових виробів
неповнолітнім.

Відповідальні
виконавці

департамент
економіки і
інвестицій міської
ради, Рада
підприємців при
міському голові

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

щоквартально

не потребує
фінансування

___

___

департаменти
щоквартально
міської ради:
економіки і
інвестицій, правової
політики та якості,
міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді, Рада
підприємців при
міському голові
Проводити постійний моніторинг впливу департамент
щоквартально
підприємств-монополістів
на економіки і
провадження підприємницької діяльності інвестицій міської
в місті.
ради, Рада
підприємців при
міському голові

не потребує
фінансування

___

___

не потребує
фінансування

___

___
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№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

10. Продовжити проведення кампанії із Вінницька ОДПІ
запровадження нової моделі спрощеного Вінницької області
оподаткування.
ДПС, департаменти
міської ради:
адміністративних
послуг, економіки і
інвестицій
11. Продовжити
удосконалення
роботи департаменти
«Центру
адміністративних
послуг міської ради:
«Прозорий офіс» через впровадження інформаційних
програмних засобів SMS-інформування технологій,
заявників адміністративних послуг про адміністративних
виконання роботи.
послуг
12. Визначити перелік адміністративних департаменти
послуг, які можливо надавати ЦАП міської ради:
«Прозорий офіс» дистанційно через адміністративних
мережу Інтернет, розробити механізм послуг,
надання таких послуг.
інформаційних
технологій
13. Удосконалити
та
забезпечити департамент
актуалізацію інформаційного наповнення адміністративних
сторінки
«Центр
адміністративних послуг міської ради
послуг «Прозорий офіс» на офіційному
сайті міської ради.
14. Розробити листи-опитування заявників департамент
адміністративних та інших послуг для адміністративних
проведення експертизи якості наданих послуг міської ради,
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Термін виконання
2012р.
2013р.
протягом дії
Програми

Джерела
фінансування
не потребує
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.
___

2013р.
___

протягом дії
Програми

міський
бюджет

___

відповід
но до
вартості
робіт

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

не потребує
фінансування

___

___

ІІ
півріччя

___

№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

Термін виконання

2013р.

послуг, в т.ч. документів дозвільного
характеру.
15. Здійснювати
постійний
моніторинг
суб’єктів підприємницької діяльності, що
відображають рівень заробітної плати
нижче встановленого законодавством.

___

___

16.

___

___

___

___

___

___

___

___

18.

19.

2013р.

Вартість, тис. грн.
2012р.

17.

2012р.

Джерела
фінансування

Рада підприємців
при міському голові
департамент праці
протягом дії
не потребує
та соціального
Програми
фінансування
захисту населення
міської ради,
Вінницька ОДПІ
Вінницької області
ДПС
Здійснювати взяття на облік платників Вінницька ОДПІ
протягом дії
не потребує
податків не пізніше наступного робочого Вінницької області Програми
фінансування
дня, з дня отримання відомостей від ДПС
державного реєстратора чи заяви від
платника податків.
Здійснювати реєстрацію платниками Вінницька ОДПІ
протягом дії
не потребує
ПДВ суб’єктів господарської діяльності Вінницької області Програми
фінансування
протягом 10 робочих днів з моменту ДПС
подачі заяви.
Забезпечити
актуалізацію департамент
протягом дії
не потребує
інформаційного
наповнення
сайту економіки і
Програми
фінансування
www.perevirka.com.ua.
інвестицій міської
ради, Рада
підприємців при
міському голові
ІІ. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА
Опрацювати
питання
розвитку департамент
протягом дії
не потребує
альтернативних
форм
фінансування економіки і
Програми
фінансування
16

№
з/п

20.

21.

22.

23.

Заходи Програми
суб’єктів
малого
підприємництва:
мікрофінансування, іпотека, лізинг
Опрацювати
питання
можливості
залучення фінансових ресурсів до
фінансування інвестиційних проектів з
використанням приватних інвестицій та
банківського капіталу.
Опрацьовувати
питання
надання
преференцій суб’єктам господарювання,
які займаються виробництвом та/або
надають соціальні послуги громадянам
міста,
відповідно
до
визначених
пріоритетів економічного та соціального
розвитку міста.
Застосовувати
орендні
ставки
з
коефіцієнтом 0,7 для орендарів - суб'єктів
малого підприємництва (вітчизняних), які
провадять
виробничу
діяльність
безпосередньо
на
орендованих
виробничих площах (крім офісів).
Здійснювати нарахування орендної плати
у розмірі 50% від встановленої
договором
оренди,
в
зв’язку
з
неможливістю
використання
приміщення, на час отримання вихідних
даних, проектування і проведення
капітального ремонту (реконструкції) та

Відповідальні
виконавці
інвестицій міської
ради
департамент
економіки і
інвестицій міської
ради

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

департамент
економіки і
інвестицій міської
ради

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

департамент
комунальних
ресурсів міської
ради

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

департамент
комунальних
ресурсів міської
ради

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___
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№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

надання дозволу
орендодавцем на
його
здійснення,
а також на час,
протягом якого орендоване приміщення
не могло бути використане орендарем
через обставини, за які він не відповідає.
24. Розглядати
можливість
надання департамент
розстрочення платежу за придбання комунальних
земельної ділянки.
ресурсів міської
ради
25. Залучати
суб’єктів
малого виконавчі органи
підприємництва до участі в конкурсному міської ради,
відборі на часткове відшкодування з громадські
обласного бюджету відсоткових ставок за організації
кредитами, залученими для реалізації підприємців
інвестиційних проектів.
26. Забезпечити
участь
суб’єктів виконавчі органи
підприємництва в конкурсах з відбору міської ради,
проектів, спрямованих на вирішення навчальні заклади
актуальних питань розвитку міста, для міста, громадські
отримання
позабюджетного організації
фінансування.
підприємців, Рада
підприємців при
міському голові
27. Забезпечити надання одноразових виплат Ленінський
допомоги по безробіттю для зайняття районний та
підприємницькою діяльністю та дотацій Лівобережний
роботодавцям на створення додаткових міжрайонний
18

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

Фонд
загальнообо
в’язкового
державного
соціального

відпо
відно до
кошторис
у витрат

відпо
відно до
коштори
су витрат

№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

Термін виконання
2012р.

протягом дії
Програми

страхування
України на
випадок
безробіття
не потребує
фінансування

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

робочих місць для працевлаштування центри зайнятості
безробітних.
28. Опрацювати
питання
можливості
формування в місті кластерних моделей в
галузях
промисловості
на
базі
депресивних підприємств та наявної
матеріальної бази.
29. Сприяти
розширенню
мережі
підприємств сфери торгівлі та послуг, в
т.ч. фірмової торгівлі підприємств малого
та середнього підприємництва.
30. Проводити заходи з підтримки місцевих
товаровиробників, в т.ч. виставкиярмарки
«Купуй
Вінницьке!»
з
залученням суб’єктів підприємницької
діяльності міста.

департамент
економіки і
інвестицій міської
ради, ВОГО «Спілка
підприємців «Стіна»
департамент
адміністративних
послуг міської ради

департаменти
міської ради:
адміністративних
послуг, економіки і
інвестицій, у
справах засобів
масової інформації
та зв’язків з
громадськістю,
фінансів, Вінницька
торгово-промислова
палата
31. Сприяти створенню в місті сучасних департамент
оптових та роздрібних ринків.
адміністративних
послуг міської ради
19

2013р.

Джерела
фінансування

протягом
Програми

протягом дії
Програми

дії міський
бюджет

не потребує
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

___

___

___

___

в межах
бюджет
ного
фінансув
ання

в межах
бюджет
ного
фінансу
вання

___

___

№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

32. Залучати
суб’єктів
підприємницької
діяльності до участі у:
реалізації
програми
розвитку
інфраструктури
районів
приватної
забудови;
розвитку туристичної інфраструктури,
зон відпочинку та дозвілля.

Термін виконання
2012р.
2013р.
протягом дії
Програми

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.
___

асоціація органів
не потребує
самоорганізації
фінансування
населення,
департаменти міської
ради: комунальних
ресурсів, економіки і
інвестицій, відділ у
справах молоді та
туризму;
КП «Подільський
туристичноінформаційний
центр»
ІІІ. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
33. Створити
базу
даних
наявності департамент
протягом дії
не потребує
___
виробничих площ, обладнання та економіки і
Програми
фінансування
земельних
ділянок,
що
не інвестицій міської
використовується
промисловими ради
підприємствами міста.
34. Забезпечити
формування
та департаменти міської протягом дії
не потребує
___
оприлюднення на офіційному сайті ради: комунальних Програми
фінансування
Вінницької
міської
ради
реєстру ресурсів, житлового
незадіяних
нежитлових
приміщень господарства,
комунальної власності територіальної самоврядного
громади міста, що можуть бути надані в контролю, у справах
оренду.
ЗМІ та зв’язків з
громадськістю
20

2013р.
___

___

___

№
з/п

Заходи Програми

35. Забезпечити рівні права участі суб’єктів
підприємницької діяльності у здійсненні
державних закупівель.
36. Розробити концепцію створення та
функціонування
міського
бізнесінкубатору.
Вивчити досвід фактично діючих бізнесінкубаторів та його складових елементів.

Відповідальні
виконавці
виконавчі органи
міської ради
департаменти
міської ради:
економіки і
інвестицій,
комунальних
ресурсів,
адміністративних
послуг, фінансів;
Рада підприємців
при міському голові
ВОГО «Спілка
підприємців «Стіна»
департаменти
міської ради:
економіки і
інвестицій, фінансів

37. Забезпечити реалізацію проекту із
створення в місті бізнес-центру (кадрового
центру) з застосуванням новітніх методик
профорієнтаційної
підготовки
та
перепідготовки кадрів для сфери малого
бізнесу.
Забезпечити
організацію
надання
нормативно-інформаційних консультацій з
питань
здійснення
підприємницької
діяльності, допомогу в бізнес-плануванні,
надання юридичних послуг.
38. Створити та забезпечити функціонування ВОГО «Спілка
кластеру з працевлаштування молоді підприємців «Стіна»
(випускників вищих навчальних закладів)
21

Термін виконання

Джерела
фінансування

2012р.
2013р.
протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

протягом дії
Програми

міський
бюджет

Вартість, тис. грн.
2012р.
___

2013р.
___

в межах
бюджетн
ого
фінансув
ання

в межах
бюджетн
ого
фінансув
ання

в межах
бюджетн
ого
фінансув
ання

в межах
бюджетн
ого
фінансув
ання

ІІ
півріччя

протягом власні
дії Прог- кошти,
рами
обласний
бюджет,
міський
бюджет

ІІ
півріччя

протягом власні кошти ___
дії Програми

___

№
з/п

Заходи Програми

в рамках роботи бізнес-центру.
39. Забезпечити організацію та проведення
конкурсу на кращу бізнес-ідею серед
студентів міста.
40. Проводити консультування суб’єктів
малого підприємництва в громадській
приймальні «Офіс підприємця», що діє в
рамках Центру адміністративних послуг
«Прозорий офіс».
41. Налагодити роботу та забезпечити
ефективне
функціонування
центрів
адміністративних послуг – аналогів
«Прозорого офісу» з урахуванням
територіального розподілу міста.

Відповідальні
виконавці
ВОГО «Спілка
підприємців
«Стіна»
департамент
економіки і
інвестицій міської
ради, Рада
підприємців при
міському голові
департаменти
міської
ради:
адміністративних
послуг,
інформаційних
технологій
департамент
адміністративних
послуг міської ради
Вінницька ОДПІ
Вінницької області
ДПС

42. Забезпечити
ефективну
роботу
консультаційно-правового
центру
«Вінницька міська юридична клініка».
43. Забезпечити функціонування «Офісу
платників податків» в рамках роботи
«Прозорого офісу», що діє у міській
податковій інспекції.
44. Запроваджувати
оновлені
версії Вінницька ОДПІ
програмного
забезпечення
системи Вінницької області
приймання та обробки податкової ДПС
звітності, податкових накладних та
22

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

протягом дії
Програми

власні кошти ___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

___

№
з/п

Заходи Програми

реєстрів податкових накладних платників
податків для подання звітності в
електронному вигляді.
45. Запровадити
реалізацію
проекту
«Вінниччина – регіон активних жінок» в
рамках грантової програми Міністерства
закордонних справ Польщі «Польська
допомога розвитку 2012».
46. Проводити професійно-інформаційні та
консультаційні семінари на тему: «Як
розпочати свій бізнес» та «Від бізнес-ідеї до власної справи».

Термін виконання

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.

Ленінський та
протягом дії
Лівобережний
Програми
міжрайонний центри
зайнятості

кошти
міжнародних
донорських
організацій

в межах кошторису
виконавців

Ленінський та
Лівобережний
міжрайонний центри
зайнятості,
Вінницька ОДПІ
Вінницької області
ДПС, Пенсійний
фонд України у м.
Вінниці
Ленінський та
Лівобережний
міжрайонний
центри зайнятості

протягом дії
Програми

Фонд
загальнообо
в’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

відповідн
о
до
коштори
су витрат

відповід
но
до
коштори
су
витрат

протягом дії
Програми

Фонд
загальнообо
в’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
не потребує
фінансування

відповідн
о
до
кошторис
у витрат

відповідн
о
до
коштори
су витрат

___

___

Відповідальні
виконавці

47. Проводити підготовку та перепідготовку
кваліфікованих робітників для роботи в
малому бізнесі відповідно до переліку
професій
(спеціальностей),
які
користуються попитом на ринку праці та
сприяють самозайнятості та розвитку
підприємницької діяльності.
48. Забезпечити
постійну
роботу Ленінський
консультаційних
пунктів з питань районний
підприємницької діяльності.
Лівобережний
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2012р.

протягом дії
та Програми

2013р.

2012р.

2013р.

№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

міжрайонний
центри зайнятості
49. Проводити
навчання
основам Ленінський та
підприємницької
діяльності
за Лівобережний
програмами
«Основи
економіки. міжрайонний
Підприємницька діяльність».
центри зайнятості,
навчальні заклади
міста
50. Систематично проводити семінари та
інформаційні зустрічі з платниками
податків щодо застосування норм та змін
податкового законодавства.
51. Постійно
інформувати
суб’єктів
господарювання щодо актуальних питань
податкового законодавства, в т.ч. через
місцеві ЗМІ та мережу Інтернет.

52. Залучати через засоби масової інформації
до участі в конкурсі суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть брати участь у
проведенні незалежної експертної оцінки,
ідентифікації невід’ємних поліпшень,
експертної грошової оцінки земельних
ділянок,
розробки
документації
із

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

відповідн
о
до
кошторис
у витрат

відповідн
о
до
коштори
су витрат

___

___

Вінницька ОДПІ
Вінницької області
ДПС

протягом дії
Програми

Фонд
загальнообо
в’язкового
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття
не потребує
фінансування

Вінницька ОДПІ
Вінницької області
ДПС, департамент у
справах ЗМІ та
зв’язків з
громадськістю
міської ради
департамент
комунальних
ресурсів міської
ради

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___
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протягом дії
Програми

№
з/п

53.

54.

55.

56.

57.

Заходи Програми
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок
та
проведення
експертної
грошової оцінки.
Залучати суб’єктів малого підприємництва
через засоби масової інформації до участі
в аукціоні з набуття права на оренду
вільних
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, з
продажу вільних земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, з
продажу об’єктів комунальної власності.
Надавати
консультативно-методичні
послуги
з
питань
стандартизації,
метрології та сертифікації, розробки
проектів
нормативної
і
технічної
документації, систем управління, тощо.
Проводити семінари за напрямками
стандартизація, метрологія, підтвердження
відповідності.
Проводити
практичні
навчання
у
випробувальному
центрі
ДП
«Вінницястандартметрологія».
Проводити
випробування продукції
місцевих товаровиробників, в т.ч. суб’єктів
малого
підприємництва,
в
рамках
реалізації
програми «Якість по
Вінницьки».

Відповідальні
виконавці

Термін виконання
2012р.

2013р.

Джерела
фінансування

Вартість, тис. грн.
2012р.

2013р.

департамент
комунальних
ресурсів міської
ради

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

ДП
«Вінницястандартметрологія»

протягом дії
Програми

кошти
підприємств

___

___

ДП
«Вінницястандартметрологія»
ДП
«Вінницястандартметрологія»
ДП
«Вінницястандартметрологія»

протягом дії
Програми

кошти
підприємств

___

___

протягом дії
Програми

кошти
підприємств

___

___

протягом дії
Програми

власні
кошти

___

___
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№
з/п

Заходи Програми

Відповідальні
виконавці

58. Запроваджувати нові формати спілкування
з суб’єктами малого підприємництва щодо
розгляду актуальних проблем розвитку
бізнесу (в реальному часі, онлайн-дебати,
форуми тощо.)

департаменти
міської ради:
економіки і
інвестицій,
інформаційних
технологій,
громадські
організації
підприємців, Рада
підприємців при
міському голові
59. Забезпечити
проведення
навчальних департамент
семінарів для підприємців, зайнятих у адміністративних
сфері послуг, на базі вищого професійного послуг міської ради
училища сфери послуг.
60. Залучати
суб’єктів
малого департамент
підприємництва до участі у конкурсах та адміністративних
фестивалях професійної майстерності: послуг міської ради
швейного, перукарського та кулінарного
мистецтва.
61. Брати участь у підготовці урочистих департамент
заходів з нагоди святкування Дня економіки і
підприємця та відзначення провідних інвестицій міської
підприємців міста.
ради, Рада
підприємців при
міському голові
26

Термін виконання

Джерела
фінансування

2012р.
2013р.
протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

протягом дії
Програми

Вартість, тис. грн.
2012р.
___

2013р.
___

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

протягом дії
Програми

не потребує
фінансування

___

___

6. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
М. ВІННИЦІ
Небанківські фінансово-кредитні установи, включені до Державного
реєстру фінансових установ:
– кредитні спілки:
№
№
Найменування
Адреса
з/п
телефону
1.
Кредитна спілка «АЙ-ДАР»
вул. Червонохрестівська,
676977
буд.4, оф.5
2.
Кредитна спілка «Разом до
вул.600-річчя, буд.15
578538
успіху»
3.
Відділення №4 кредитної
вул. 50-річчя Перемоги,
612616
спілки «Істок»
буд.1
4.
Кредитна спілка «Академія»
вул. Гонти, буд. 37
554956;
622324
5.
Кредитна спілка «Партнер»
вул. Пирогова, буд.55,
592027
оф. 13
6.
Кредитна спілка імені
вул. Соборна, буд. 69
575269
о.І.Кульматицького
7.
Кредитна спілка «Вінницький
вул. Козицького, буд.64,
670924
кредит»
офіс 6
8.
Кредитна спілка «Злагода»
вул. Стеценко, буд.58,
579627
офіс 8А
9.
Кредитна спілка «Освіта»
вул. Пирогова, буд. 71-А
505550
10. Кредитна спілка «Метроном»
вул. Пирогова, буд.2
611655
- страхові компанії та відокремлені підрозділи страхових компаній
№
№
Найменування
Адреса
з/п
телефону
1.
Публічне акціонерне
вул. Хлібна, буд.25
508108
товариство «Страхова компанія
«Місто»
2.
Вінницька філія Приватного
Хмельницьке шосе,
352346
акціонерного товариства
буд. 4
«Українська страхова компанія
«Княжа Вієнна Іншуранс Груп»
3.
Вінницька філія Приватного
вул. Козицького, буд. 46,
503035
акціонерного товариства
оф. 9
354438
«Страхова компанія
«Саламандра-Україна»
4.
Вінницька обласна дирекція
вул. Соборна, буд.58,
676980
Приватного акціонерного
оф.4
554470
товариства «Страхова компанія
«УНІКА»
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№
з/п
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Найменування

Адреса

Управління страхування у м.
Вінниця та Вінницькій області
Товариства з додатковою
відповідальністю Страхова
компанія «Альфа-Гарант»
Представництво Приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія «ВУСО» в
місті Вінниці
Вінницька регіональна дирекція
ПАТ «СК «Країна»
Філія в місті Вінниця
Приватного акціонерного
товариства «Акціонерна
страхова компанія «ІНГО
Україна»
Центральна дирекція
Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова
компанія «НАСТА»
«Вінницька регіональна
дирекція» філія Приватного
акціонерного товариства
«Страхове товариство
«Гарантія»
Вінницька філія Приватного
акціонерного товариства
«Страхове товариство
«Гарантія»
Вінницька філія Приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія
«Брокбізнес»
Регіональний офіс у м. Вінниця
Київського регіонального
управління Приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія ПЗУ
Україна»
Вінницька дирекція Приватного
акціонерного товариства
«Українська акціонерна

вул. Лебединського, буд.
19

28

№
телефону
612583

вул. Козицького, буд. 46,
оф. 3-3

554474

вул. Келецька, буд. 51

550980

вул. Козицького, буд. 38

579223

вул. Соборна, буд. 82,
оф.4

328179
552109

вул. Визволення, буд.2

670239

вул. Свердлова, буд. 4,
оф.5

674512

вул. Червоноармійська,
буд.1;
вул. Першого травня, 11

676933
676988

вул.50-років Перемоги,
буд. 37А

525455
275088

вул. Келецька, буд. 61а

560106
560107

№
з/п

Найменування

Адреса

№
телефону

страхова компанія АСКА»
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Вінницька філія Приватного
акціонерного товариства
«Українська страхова компанія
«Гарант-авто»
Вінницька філія Приватного
акціонерного товариства
«Український Страховий Дім»
Вінницька регіональна
дирекція АТ «СГ «ТАС»
(приватне)
Вінницька філія Приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія «КРОНА»
Вінницька дирекція Приватного
акціонерного товариства
«Українська пожежно-страхова
компанія»
Управління страхування по
Вінницькій області приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія «Елатон»
Вінницька обласна дирекція
Публічного акціонерного
товариства «Страхова компанія
«Універсальна»
Філія приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія
«Провідна» в м. Вінниця
Вінницька філія приватного
акціонерного товариства
«Страхова компанія «Перша»

вул. Хмельницьке шосе,
буд. 23

356203
570735
570433

вул. Театральна, буд. 20

520182

вул. Островського,
буд.62

579125
617780

вул. Збишко, буд.2

523070

вул.1 травня, буд. 39/1

676970
676966

вул. Київська, буд.14,
корп. а

509382
509381

вул. Хмельницьке шосе,
буд. 23

554071

вул. Блока, буд. 28

656881

Хмельницьке шосе,
буд.12

570366
570817

Інвестиційні компанії та фонди
№
Найменування
Адреса
з/п
1.
ЗАТ «Інвестиційний фонд
вул. Архітектора
«Рубін»
Артинова, 53/3
2.
ТОВ фондова компанія «Рубін»
3.
ТОВ «Рубін-Інвест консалтинг»
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№
телефону
531533

Лізингові центри
№
Найменування
з/п
1.
ТОВ «Облінтерлізинг»
2.
ДП «Автотрейдінг-Вінниця»
3.

Адреса
вул. Соборна, 15а
Хмельницьке шосе, 145

Вінницька філія НАК
Украгролізинг

вул. Соборна, 15а

Фонд підтримки підприємництва
№
Найменування
з/п
1.
Регіональний фонд підтримки
підприємництва по Вінницькій
області

Адреса
вул. Соборна,72, к.209

Міський голова

№
телефону
592050
552030
578875
670100

№
телефону
611588

В. Гройсман
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Департамент економіки і інвестицій міської ради
Даровська Валентина Миколаївна
Головний спеціаліст відділу стратегії розвитку
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