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ШOсТf* СВСIЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
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м. Iрпiнь

Про хiд виконання Програми
розвитку малого та середнього
пiдприсмництва в MicTi Iрпенi та
селищах Rорзель, Гостомель,
Коцюбинське на 20|9,202 1 роки

2021 року

за пiдсумками 2020 року

заслухавши iнформацiю нач€шьника вiддiлу економiки ,щемченко С.А.

про хiд виконання Програми розвитку м€ллого та середнього пiдприемництва у
MicTi Iрпенi та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на 20|9-202l роки
за пiдфмками 2О2Oроку, враховуючи висновок постiйноi депутатськоi KoMicii

з питань бюджету, фiнансiв, цiн та цiноутворення, керуючись Законами

УкраiЪи <Про розвиток та державну пiдтримку м€rлого i середнього

пiдприемництва в Украiъi>, кпро Нацiональну програму сприяння розвитку

N{*о.о пiдприемництва в YKpaiHi> та <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, Iрпiнська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:
l. Iнформацiю про хiд виконання Програми розвитку м€tпого та середнього

пiдприемництва в MicTi Iрпенi та селищах Ворзель, Гостомель,

Коцюбинське на 2О19,2021 роки за пiдсумками 2020 року взяти до

вiдома (додаеться).
2. Вiддiлу економiки вжити заходiв з оприлюднення

офiцiйному сайтi IрпiнськоТ MicbKoT ради.
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Додаток
до рiшенFя Iрпiнськоi MicbKoi рали
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Iнформаuiя

про хiл виконання Програми розвитку малого та середнього

пiдприсм""u'"чвмiстiIрпенiтасеЛиЩахВорзель,ГостомеЛь'
Коцюбинське на2019,2021 за пiдсумками 2020 року

На виконання Комплексноi програми розвитку маJIого пiдприсмництва у

китвськiй областi була затверджъна Micbka Програма розв[Iтку малого та

середнього пiдприсмництва в MicTi Iрпенi та селищах Ворзель, Гостомель,

Коцюбинське на 20119,2021 роки,
УПрограмiврахованiПоложенняЗаконiвУкраiни<ПроНацiоналънУ

програму сприяння розвитку малого пiдприемництва в YKpaTHi>, <Про

дозвilrьну .r.r..у у оферi. .о"полuрськоi дiяльностi>>, <Про розвиток та

державну пiд,гримку маJIого i ссредilъЬrп ,riд'риемниIIтва в YKpaTHi> та iнших

нормативно-правових документiв щодо регулювання та розвитку

пiдпрлlсмнItцтва.uЁ;;;iУ лпС у Киiвськiй областi у MicTi Iрпенi та селищах Ворзель,
- 1aсо 1 -ппдап']na\DяIIIrY

г"*;;;;;^к;rбr;п.u*. у 2020 рочi нплi,lувалlася t2691 ЗаРееСТРОВаНИХ
---_:- /л .-,,-, 11QQ _ ,Ьiаrл.rrriI остомеЛь, I\UцruUлпчDI\Ч J pv' 

)даткiв (з них 7288 - фiзичнi
суб' cKTiB маJIого пiдпр_исмництва : ""9Y::, :'_, -t,i ття,гт, еrtrrстя нн я Ki лькостi
:::rЖ}ffiЖ,;' fr Ё;;;,i"Hi о с о би). сл iд вiдмiтити зро стання КiЛ bKocTi

:, r л ----..,,,. \ tr -.rr"inнqTri ?

аншlогiчним перiодом попереднього року (Дiаграма 1),

,Щiаерама 1
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I загалом по yKpaiHi спостерiгаеться тенденцiя до 3ýiл5tтlен,: 
1]_"1:л,:

ы;;;;Ъ""uбп""iшихумовведенн"бi,:::I,^::i",рл"j::::#,"":::*:;
;;Б;;йtЁ"u""no пiдходом у застосуваннi спрощеноt системи

: --_л.. - -2-.ллЁjл,т6лt, пл -rrоопсrлrЬiкяlтiТДИЦ)СРtrtlЦ'*""'-;;;"";'аi;;;; iкробiзнеry до диверсифiКаUii
оподаткування, а також бiльшою (гнучкlстю> м-

_'! 
- 

л_, -л----:Т ллаDтIтvl/

I"off'ol"""#r' в критичних yro"u". Саме TaKi тенденцii у розвитку

пiдприсмництва xapaкTepHi i для ,, Ipp"
Поряд з цим, слiд звернути

уваг}l що кiлькiсть зайнятих

прачiвникiв на пiдприемствах за

останнiми статистичними даними на

01.01 .2О2О року складшIа - 14082

особи ("u 01.01 .2Ol9 року |З42|

осiб), що на бб1 особу бiльше за

показник попереднього року, II_\о

стосуеться працiвникiв зайнятих

саме на м€ших пiдприемствах, то на

01.01 .2О2О року ix кiлькiсть

становила - 5109 осiб, що на 483

особи бiльше за показник

попереднього року (,,Щiаграма 3),

Для стимулювання самозайнятостi населення, пiдприемницькоТ
,--., (ллrrлrrrтс

i"iцii#"" Й..р"Оir"им з числа застрахованих осiб, якi виявили бажання

проводити пiдприемницьку дiяльнiсть, виплачу€ться допомога по безробiттю

сдиноразово дJIя ор,а"iзачii' такоi дiяльностi, За 
'О'О ,|11,? j::U1 :т:_y,т:,

виплату допомоги по безробiттю однор€tзово для органiзацii пtдприсмницькоl

дiяльностi.
роботодавцю, який працевлаштовус за направленням центру зайнятостi

на нове робоче мiсце громадян, якi мають додатковi гарантiТ в сприяннi

працевлаштуванню та яким 
"чдurь 

статус безробiтного, строком не менше нiж

на два роки щомiсяця компенсуються фактичнi витрати у розмiрi единого

внеску на загальнообов'язкове дЬржавне Ъоцi.шьне страхування за вiдповiдну

особу за мiсяць, за який BiH спла.rЪний. Суб'ектам мzrлого пiдприсмництва, якi

працевлаштовують безробiтних строком не менше нiж на два роки за

направленням центру ruй"rrо.тi на HoBi робочi мiсця в прiоритетних видах

економiчноi дiяльнЬстi також щомiсяця компенсуються фактичнi витрати у

розмiрi сдиного внеску на заг€шьнообов'язкове державне соцiальне

страхування за вiдповiдну особу за мiсяць, за який BiH сплачений, За 2020 piK

отримtLли компенсацiю есв З роботодавцi. З початку року працевлаштовано

8 осiб на HoBi робочi "i.цr, 
з наданням компенсацiТ ссв, Шiстьом

роботодаВцямнаДаНо.коМпеНсацiюВиТраТнаоПлаТУПрацlЗа
працевлаштування внутрiшньо-перемiще;ft.;ýfu(ВПО) на суму 150,0
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розвитку пiдприемництва в межах обслуговування центру зайнятостi, що

допомагае вирlшити питання органiзачii пiдприсмницькоi дiяльностi та

вiдкрити власнУ справу. OKpiM того, для успiшного складанНя бiзнес iдеТ в

*orrr'16r.pu* "iп"ного 
доступу шукачiв роботи розмiщено фiнансовi вiдео

профкЬнсультацiйних заходiв (семiнари та тренiнги)

незайнятого населення до ведення бiзнесу та провадження

профiнформацiйних та
iз з€tлученням

пiдприемницькоi

дiяльностi. Фактично участь у заходах взяло 20116 осiб.

Протягом звiтного перiоду проведено iнформацiйний ceMiHap кГенеруй

бiзнес-iдею та розпочни свiй бiзнес> iз залученням пiдприемцiв, в якому взяли

участь 15 осiб.
Служба зайнятостi забезпечуе надання безоплатних iндивiдуальних l

групових консультацiй з питань органiзацii та провадження пiдприсмницькоi

дi"п""о.ri iз з€tлученням на громадських засадах працiвникiВ органiВ

державноi влади у порядку, встановленому центр€tльним органом виконавчоi

"пuд" у сферi соцiаrrьнот полiтики. Фахiвцi надають вiдповiдi з питань

р...rрчцii бiзнесу, скJIадання установчих документiв, легалiзацiТ та

патентування пiдприсмницькоi дiяльностi, оподаткування, бухгалтерського

облiку та звiтностi, можливостi з€tлучення фiнансових pecypciB; основ

фiнансового менеджменту та маркетинry.
Водночас, Iрпiнським мiським центром зайнятостi спiльно з Агенцiею

регiонального розвитку пiдприсмництва плануеться створення та вiдкритгя

центру розвитку пiдприемництва, мета якого формування iнновацiйноI

культури та розвитку пiдприемницьких здiбностей у дiтей та молодi,

рЪзбф"а ефективноi iнформацiйноi iнфраструктури пiдтримки

,riдrrр".r"rцr"u, пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприемцiв,

пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприсмцiв, орiенryвання на

пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня та започаткування власноi справи та

створення нових робочих мiсць.

Щiльовою аудиторiею центру розвитку мають бути: пiдприемцi,

незutлежно вiд форми господарювання; безробiтнi особи, якi мають право на

отримання сдиноразовоi допомоги по безробiтгю для започаткування власноi

.rrpu""; шукачi роботи, якi готовi започаткувати власну справу самостiйно;
пiдприемництвом; iнiцiативнапрацюючi за наймом особи, Що цiкавляться пiдприсмництвом; lнlцlативна

*Ъподu (учнi шкiл, професiйно-технiчних та закладiв вищоТ освiти); потенцiйнi

iнвестори.
KpiM того, Iрпiнська дпI гУ дпС у КиТвськiй областi постiйно проводить

заходи (зустрiчi, тренiнги, семiнари, круглi столи) для суб'ектiв

господарювання для надання iнформацiйнот пiдтримки щодо актуапьного

податкового законодавства. Для полегшення спiлкування пiдприемцiв з

податковою службою дистанцiйно запr.р___вffi*f,Sр tqлектронний 
cepBic: 

]1lY"
ТАХ!>. З 2020 року платники податк ри Telegram та ViЬеr

yrrKiB з ýщудlром,можуть отримувати iнформацilо
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I

розгалуженоi iнфраструктури пiдтримки мutлогоФормування розгалуженоi lнфраструктури пlдтримки Mij_JlOt,() ,la

..р.д""ъго пiдприсмництва е принципово важливим фактором для розвитку
пi!приемницькоi дiяльностi, ефективнiсть якоi сприяс

iнвестицiйноi привабливостi регiону, залученню вiтчизняних та

iнвестицiй, застосуванню передових технологiй тощо.

пiдвищенню
закордонних

мережi iнфраструктури пiдтримки мztлого i середнього пlдпри€мництва, яка

передбачае- удоскон€tлення роботи дiючих об'ектiв iнфраструктури, що

,uдйr" фiнансовi, матерiально-технiчнi, iнформацiйнi, технологiчнi,

консультативнi, маркетинговi, кадровi та ocBiTHi послуги.

разом з тим слiд вiдмiтити, що в MicTi icHye потреба ЯК У РОЗШИРеННi

iнфраструктури пiдтримки м€tлого i середнього пiдприсмництва, так l у
пiдвищеннi рiвня якостi послуг, якi надаютъся,

на даний час, серед об'ектiв iнфраструктури пiдтримки пiдприемництва у
м. Iрпiнь: 1 - фо"д пiдтримки пiдприемництва, 2 iнвестицiйнi фонди
(компанii), 1 _ бiзнес-центр та 4 - громадськi об'сднання пiдприемцiв: ГО
пПiд.rр".мцi Приiрпiння>>, ГО <Федерацiя роботодавцiв Iрпiнського регiону>>,

ГС кIрпiнська агенцiя розвитку> та Го Проектний офiс (I-СМдРТD,

з метою створення сприятливих умов для розвитку пiдприемництва,

подолання адмiнiстративних бар'ерiв, скорочення TepMiHiB отримання

документiв дозвiльного характеру у сферi господарськоТ дiяльностi у
примiщеннi Iрпiнськоi мiсъкоi ради працюс Центр надання адмiнiстративних

nb.ny. (прозьрий офiс), дiяльнiсть якого спрямована на надання можливостi

суб'iктам господарськот та пiдприсмницькот дiяльностi в одному мiсчi здавати

необхiднi документи та отримувати дозволи i погодження для проведення

господарськоi чи пiдприемницькоi дiяльностi. Всього з початку року до

I-[ЦПунадiйшло з2405 звернень, надано 196з8 консультацiй.

Навчання веденню бiзнесу школярiв та мешканцiв MicTa е одним з дiсвих

iHcTpyMeHTiB розвитку пiдприсмництва, особливо для пiдлiткiв, якi, наразi,

по"i.буоть профорiентачiйноi участi в Тх вихованнi та загостреннi iхньот

уваги на можливостi в майбутньому розвивати власнi комерuiйнi проекти,

професii чи виробництва. Саме тому вже другий pik поспiль проводиться

навчання у школi грантрайтингу <IrpinGrantsschool>. Вiдбулося навчання у

форматi практичних онлайн-тренiнгiв, у зв'язку з карантинними обмеженнями

через епiдемiю Covid- l 9.

суб'ектам маJIого та середнього пiдприемництва надасться доступ на

рiвних можливостях до участi у процедурах державних закупiвель. Ресурсне

ia iнформацiйне забезпечення маJIого пiдприсмництва передбачае заходи

щодо створення механiзму рiвних можливостей для Bcix суб'ектiв

пiдприсмницькоТ дiяльностi. Сектором комун€Lльного майна управлiння
iнфраструктури, розвитку iнвестицiй та житлово-комунаJIьного господарства

виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoT ради створено базу даних
t|евикористаних нежитлових примiще rloT форми власностi, що

пропонуються для передачi в оренлу 9К ' сктам п iilrГfi&Дуl'Р ицтва.

/\ally ilI(lормацiю розмiIIlеllо в ме

та постiйно оIIоl]JlIо€тLся.
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Слiд з€вначитИ, Що пок€tзник надходжень вiд дiяльностi МСП за 2020 piK

склав 1007,9 млн. грн. (фiзичнi особи-пiдприемцi - 208,7 млн. грн. та юридичнi

особи - 7gg,2 млн. |рн., що у вiдсотковому спiввiдношеннi складае для

фiзичних осiб-пiдприемцiв 20,7оА, а для юридичних осiб - 79,3о^.

частка надходжень вiд суб'ектiв м€шого та середнього пiдприемництва до

бюджетiв Bcix piBHiB за 2О20 piK склала: вiд юридичних оСiб - 2,5| Yо Та ВiД

фiзичних осiб - 0,65 Уо.

Пiдприемцi, якi
можливiсть орендувати

liazpa1,1a 5

Обсяr р е алiз о в ан oi пр о dy к цii (mо в ар iB,

послуz) мu.uх пidпраылсmв по м. Iрпiнь,

6000,00

5000,00

4000,00

з000,00

2000,00

l000,00

0,00
20l7 р. 20l8 р. 20l9 р.

ре€стрували свiй бiзнес у м.Iрпiнь, отримують
земельнi дiлянки за пiльговими ставками.

Обсяг реалiзованоi продукцii
(ToBapiB, послуг) м€Lпих пiдприемств
по м. Iрпiнь станом на 01.01.2020

року складав 5З74,0 млн.грн., що
перевиIцуе пок€вник попереднього

року на 378,0 млн.грн. (Щiаграма 5).

Пр" цьому, частка обсяry

реалiзованоi продукцiТ мшtих
пiдприемств до зага-пьного обсягу

реалiзацii продукцii
пiдприемствами м. Iрпiнь станом на

01.01 .2020 року склала 3|,6ОА.

Отже, незважаючи на проблеми державного рiвня: складноТ суспiльно-

полiтичноi ситуацii, що склалася в kpaiHi, здешевлення нацiональноi ваJIюти,

пiдвищення цiн на природний газ та електроенергiю, нестачу власних

оборотних активiв, слабкого iHTepecy iHBecTopiB до розвитку бiзнесу, складноi

епiдемiчноi ситуацii заходи Програми розвитку м€tлого i середнього

пiдприсмництва в MicTi Iрпенi та селищах Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
на 201g-202l роки за пiдсумками 2020 року в цiлому виконанi.

мiський голова Олександр МАРКУШИН

tрпlнськоiпflГЁ,lrI рАдl
3 0риг l нАлOш зг l дн0

аЕрЁзня 20rrL


