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Розділ 2. Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
1
Забезпечення контролю з
Постійно
Протягом ІV кварталу 2014 року здійснювався
Департамент
боку обласної державної
системний контроль за дотриманням структурними
економічного розвитку
адміністрації
за
підрозділами облдержадміністрації, органами місцевої
і торгівлі
здійсненням
державної
виконавчої влади вимог Закону України “Про засади
облдержадміністрації
регуляторної політики в
державної регуляторної політики у сфері господарської
області
діяльності”.
Регуляторні дії в області були спрямовані на
недопущення прийняття економічно недоцільних та
неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у
діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення
дотримання процедур підготовки регуляторних актів, в
тому числі підготовки своєчасного та обґрунтованого
аналізу результатів їх регуляторного впливу та
оприлюднення проектів регуляторних актів.
2
Планування діяльності з 15.12.2013
Планування регуляторної діяльності Хмельницької
Департамент
підготовки
проектів
року
обласної державної адміністрації здійснюється відповідно
економічного розвитку
регуляторних актів на 15.12.2014
до статті 7 Закону України “Про засади державної
і торгівлі, інші
наступний календарний
року
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
структурні підрозділи
рік з подальшим їх
02 грудня 2014 року затверджено План діяльності
облдержадміністрації,
оприлюдненням у спосіб,
Хмельницької обласної державної адміністрації з
райдержадміністрації,
передбачений
чинним
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, який
виконкоми міських
законодавством
розміщено на офіційному сайті Хмельницької обласної
(міст обласного
державної адміністрації в розділі “Регуляторна політика”
значення) рад, інші
за
електронною
адресою
розробники
http://adm.km.ua/index1.php?link=2901.
регуляторних актів
У відповідності до вимог статті 13 Закону затверджені
плани місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування розміщено на їх офіційних сайтах,
висвітлено у місцевих засобах масової інформації.
3
Формування
та
Постійно
Доступ до Реєстру власних регуляторних актів
Департамент
актуалізація
реєстру
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2014
економічного розвитку
діючих
регуляторних
рік
забезпечено
на
сайті
облдержадміністрації.
і торгівлі, інші
актів
21 листопада 2014 року до Реєстру внесено зміни. Станом
структурні підрозділи
облдержадміністрації та
на 01.01.2015 року Реєстр містить 12 розпоряджень
облдержадміністрації,

інших місцевих органів
влади на звітний рік

4

Формування
плануграфіка
здійснення
відстежень
результативності
регуляторних актів та
забезпечення контролю за
дотриманням термінів по
проведенню відстежень

Постійно

5

Проведення
публічних
обговорень
проектів
регуляторних
актів,
розгляд
проектів
регуляторних актів на
засіданнях
консультативно-дорадчих
органів
при
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях,
виконкомах міських (міст
обласного значення) рад

Постійно

6

Забезпечення підтримки
функціонування
та
супроводу
розділу
“Регуляторна політика” на
офіційних
сайтах

Постійно

голови облдержадміністрації та 1 наказ Державного
архіву області.
Аналогічні
реєстри
затверджено
усіма
райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст
обласного значення) рад.
Відповідно до Плану-графіку здійснення відстежень
результативності
власних
регуляторних
актів
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2014
рік, затвердженого 20 січня 2014 року, протягом ІІ
півріччя
2014
року
проведено
відстеження
результативності 2-х власних регуляторних актів
облдержадміністрації.
На офіційному сайті Хмельницької обласної державної
адміністрації забезпечено функціонування розділу
“Регуляторна політика”, в якому забезпечено доступ до
проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного
впливу, аналітичних звітів з відстеження результативності
регуляторних актів, іншої інформації та документів,
підготовлених
в
процесі
провадження
облдержадміністрацією регуляторної діяльності.
Обговорення регуляторних актів здійснюється шляхом
проведення громадських слухань, “круглих столів”, на
засіданнях
консультативно-дорадчих
органів
при
місцевих органах виконавчої влади тощо.
У м. Шепетівка 03.10.2014 року проведено громадські
слухання, на яких обговорено проект
рішення
виконавчого комітету міської ради “Про затвердження
Порядку та умов тимчасового припинення або обмеження
подачі води і відключення каналізаційних мереж
споживачів послуг, що надаються Шепетівським
комунальним
підприємством
водопровідноканалізаційного господарства”.
11.12.2014 року у м. Славута проведено публічне
обговорення проекту регуляторного акту “Про внесення
змін до Положення Про пайову участь у створенні і
розвитку
інженерно-транспортної
та
соціальної
інфраструктури міста Славута”, затвердженого рішенням
сесії Славутської міської ради №14-30/2013 від 31.05.2013
року”.
З метою забезпечення прозорості діяльності обласної
державної адміністрації на офіційному сайті у розділі
“Регуляторна політика”:
- забезпечено доступ до тексту проектів регуляторних
актів, запропонованих для обговорення, та аналізу їх

райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, інші
місцеві органи влади,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

місцевих
органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування

7

Сприяння
органам
місцевого самоврядування
у здійсненні виваженої
регуляторної діяльності

Постійно

8

Включення до навчальнотематичних
планів
підвищення кваліфікації
працівників
місцевих
органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування
питань
реалізації
державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності

2013 рік
2015 рік

регуляторного впливу;
- розміщено:
 інформацію про посадових осіб, відповідальних за
здійснення
державної
регуляторної
політики
у
Хмельницькій області;
 План діяльності Хмельницької обласної державної
адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів;
 Реєстр власних регуляторних актів Хмельницької
обласної державної адміністрації;
 План-графік
здійснення
відстежень
результативності
власних
регуляторних
актів
Хмельницької обласної державної адміністрації;
 звіти про відстеження результативності власних
регуляторних актів Хмельницької обласної державної
адміністрації;
- сформовано перелік нормативно-правових актів з
питань державної регуляторної політики.
Аналогічна інформація щодо реалізації державної
регуляторної
політики
розміщена
на
сайтах
райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст
обласного значення) рад.
Спеціалістами
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій на постійній основі проводиться
інформаційно-роз’яснювальна
робота
з
органами
місцевого самоврядування (сільськими, селищними
радами) щодо здійснення ними регуляторної діяльності,
зокрема, щодо виконання положень статті 34 Закону
України “Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”. Питання щодо
дотримання вимог законодавства з питань державної
регуляторної політики розглядається під час нарад з
міськими (міст районного значення), селищними,
сільськими головами.
У 2014 році у Центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування перепідготовку пройшли
736 осіб з числа працівників місцевих органів влади (у ІV
кварталі 2014 року - 217 осіб).
Протягом звітного періоду тематика програм
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування включала теми:
“Завдання місцевих органів влади щодо реалізації
державної
політики
дерегуляції
підприємницької
діяльності
та
реформування
системи
надання

виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, органи
місцевого
самоврядування

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, органи
місцевого
самоврядування, Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації

9

Перегляд
регуляторних
актів
щодо
їх
відповідності принципам
державної
регуляторної
політики

Постійно

10

Проведення моніторингу
створення та припинення
діяльності
суб’єктів
підприємницької
діяльності

2013 рік

адміністративних послуг”, “Реалізація державної цінової
політики та розвиток споживчого ринку в області”,
“Актуальні завдання місцевих органів виконавчої влади та
самоврядування у реалізації державної економічної
політики”, “Надання адміністративних послуг сільськими
та селищними радами”, “Організація роботи щодо
надання адміністративних послуг сільськими, селищними
радами. Порядок прийняття регуляторних актів органами
місцевого самоврядування”.
З метою недопущення прийняття економічно
недоцільних і неефективних регуляторних актів
впроваджуються заходи, спрямовані на приведення
регуляторними органами прийнятих ними регуляторних
актів у відповідність з принципами державної
регуляторної політики.
Протягом
ІV
кварталу
2014
року
облдержадміністрацією,
райдержадміністраціями,
органами місцевого самоврядування області здійснено
перегляд 130 регуляторних актів, прийнято – 270,
проведено відстеження результативності 54 регуляторних
актів.
За
результатами перегляду встановлено, що
24 регуляторних акта потребують внесення змін, 8 –
підлягає скасуванню.
Протягом ІV кварталу 2014 року спостерігалася
позитивна динаміка показників діяльності суб’єктів
малого та середнього бізнесу.
Станом на 01.01.2015 року:
- кількість діючих малих підприємств в області
становить 9120 одиниць та збільшилася на 188 одиниць
або на 2,1% у порівнянні з 2013 роком;
- обсяги податкових надходжень до бюджетів усіх
рівнів від суб’єктів малого бізнесу за 2014 рік становили
789,6 млн. грн., що на 139,3 млн. грн. або на 21,4%
більше, ніж у 2013 році, у тому числі:
- від малих підприємств – 523,7 млн. грн.;
- від суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних
осіб – 265,9 млн. гривень.
Суб’єктами підприємництва, які знаходяться на
спрощеній системі оподаткування, перераховано до
бюджету 190,1 млн. грн., що на 28,7 млн. грн., або на
17,8% більше, ніж за 2013 рік.
До категорії середнього підприємництва в області
належить
383
підприємства
та
9 суб’єктів

працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій
-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі, інші
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Реєстраційна служба
Головного управління
юстиції в області,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

11

Проведення навчальних
семінарів, нарад, “круглих
столів” для підвищення
обізнаності
державних
реєстраторів
в
особливостях та новаціях
реєстраційних процедур

Постійно

12

Забезпечення ефективної
та безперебійної роботи
регіонального та місцевих
дозвільних центрів

Постійно

підприємницької діяльності-фізичних осіб.
Протягом 2014 року ними до бюджетів усіх рівнів
перераховано 773,8 млн. грн., що становить 24,3%
податкових надходжень в сумі загальних надходжень до
бюджетів.
Протягом ІV кварталу 2014 року (06-10.10.2014 року
та 17-21.11.2014 року) два державних реєстратора
юридичних
осіб
та
фізичних
осіб-підприємців
реєстраційних служб Хмельницького міськрайонного та
Ярмолинецького районного управлінь юстиції взяли
участь у навчаннях Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції
України з актуальних питань державної реєстрації
суб’єктів господарювання.
Дозвільні
центри
працюють
в
усіх
райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст
обласного значення) рад (26 одиниць) у повному режимі.
Їх роботу забезпечують 49 державних адміністраторів.
За умов, передбачених пунктом 12 статті 4-1 Закону
України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”, на підставі Угоди щодо співпраці
Хмельницької обласної державної адміністрації та
Хмельницької міської ради у сфері підготовки та видачі
документів дозвільного характеру дозвільні документи
регіонального рівня надаються суб’єктам підприємництва
через дозвільний центр Хмельницької міської ради.
Кількість опрацьованих документів дозвільного
характеру регіонального рівня складає 10702 одиниці або
78,4% від загальної кількості документів дозвільного
характеру, опрацьованих дозвільним центром виконкому
Хмельницької міської ради, надано більше 15,0 тис.
консультацій з питань видачі документів дозвільного
характеру.
З метою забезпечення стовідсоткової участі дозвільних
органів в роботі дозвільних центрів за принципом
“єдиного вікна” облдержадміністрацією здійснюється
щомісячний моніторинг діяльності дозвільних центрів при
райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст
обласного значення) рад.
Протягом 2014 року за принципом “єдиного вікна”
місцевими дозвільними центрами області видано 16651
дозвіл та зареєстровано 4862 декларації.
З метою забезпечення виконання Закону України від
13.05.2014 року №1252-VII “Про внесення змін до Закону

-

-

Реєстраційна служба
Головного управління
юстиції в області,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, дозвільні
органи

13

Запровадження
електронного
документообігу
у
процедурах
надання
адміністративних послуг

Постійно

України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності” щодо вдосконалення процедури видачі
документів
дозвільного
характеру,
оформлених
центральними органами виконавчої влади” листом
облдержадміністрації від 20.06.2014 року №70/26-132879/2014
законодавчий
акт
направлено
райдержадміністраціям та міським (міст обласного
значення) радам.
З урахуванням терміну набрання чинності закону
(07.12.2014 року) місцевими органами влади проведено
роботу по внесенню змін до власних нормативноправових актів, які регламентують організацію роботи
державних адміністраторів місцевих дозвільних центрів в
частині видачі (переоформлення, видача дублікатів,
анулювання) документів дозвільного характеру, реєстрації
декларацій та порядку їх взаємодії з дозвільними
органами за принципом організаційної єдності.
Одночасно
здійснено
перегляд
розпорядчих
документів райдержадміністрацій та міських (міст
обласного значення) рад, на підставі яких функціонують
місцеві центри надання адміністративних послуг.
Станом на 01.01.2015 року в області працюють центри
надання адміністративних послуг в усіх районах та містах
обласного значення (26 одиниць), складовою частиною
яких є дозвільні центри (надання адміністративних послуг
з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання)
документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності).
Станом на 01.01.2015 року доступ державних
адміністраторів місцевих дозвільних центрів до Реєстру
ДДХ забезпечено 11-ма райдержадміністраціями та 3-ма
виконавчими комітетами міських рад міст обласного
значення.
Незадовільним залишається стан підключення до
системи
електронного
документообігу
та
автоматизованого обміну даними з боку дозвільних
органів, які є територіальними представництвами
центральних органів виконавчої влади.
Роботу з Реєстром документів дозвільного характеру
не забезпечено жодним з представництв.
Взаємодія ЦНАПів в частині електронного обміну
реєстраційними
даними
забезпечена
державними
реєстраторами
Реєстраційної
служби
Головного
управління юстиції в області та місцевими підрозділами

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, дозвільні
органи, органи
ліцензування

14

Розробка
механізму
спрощення регулювання у
сфері
будівництва
та
підведення електроенергії

І півріччя
2013 року
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Проведення регіональних
нарад, “круглих столів”,
семінарів
з
питань
удосконалення дозвільної
системи
у
сфері
господарської діяльності

2013 рік
2014 рік

Головного управління Державної фіскальної служби
України в області, Головного управління Пенсійного
фонду України в області та органами статистики.
Із набранням чинності змін до Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності” (з 05.01.2013 року)
забезпечено:
- скорочення строків отримання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки, передбачивши, що
строк отримання таких документів не може перевищувати
семи робочих днів;
- збереження права на виконання підготовчих та
будівельних робіт у разі зміни замовника чи підрядника
відповідних робіт без переоформлення дозволів та інших
документів;
- врегулювання питання щодо прийняття рішення про
розроблення, затвердження або внесення змін до
детальних планів територій за межами населених пунктів,
видачі містобудівних умов та обмежень для такого
будівництва об’єктів.
29 квітня 2014 року питання щодо стану реформування
системи надання адміністративних послуг розглянуто на
засіданні колегії обласної державної адміністрації, за
підсумками якої прийнято розпорядження голови
облдержадміністрації від 30.04.2014 року №152/2014-р.
29-30
квітня
2014
року
з
ініціативи
облдержадміністрації для посадових осіб, які призначені
на посади керівників ЦНАПів та адміністраторів,
проведено
короткостроковий
семінар
“Реалізація
державної політики у сфері надання адміністративних
послуг в області”.
Під час семінару учасники мали змогу обговорити за
“круглим столом” із представниками структурних
підрозділів облдержадміністрації та територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади
проблемні питання щодо надання адміністративних
послуг через ЦНАПи, розглянути правові аспекти
реагування адміністратором на порушення вимог
законодавства у сфері надання адміністративних послуг,
ознайомитись із результатами перевірок, здійснених
прокуратурою області, щодо діяльності ЦНАПів,
вдосконалити комунікативно-психологічні навички з
відвідувачами
та
відвідати
Центр
надання
адміністративних послуг Кам’янець-Подільської районної
державної адміністрації.

-

-

Інспекція державного
архітектурнобудівельного
контролю в області,
Департамент житловокомунального
господарства та
будівництва
облдержадміністрації,
ПАТ “Хмельницькобленерго”,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

Обласний
бюджет

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
представник відділу
представництва у
Львівській,
Хмельницькій та
Тернопільській
областях управління
Західного регіону
Державної служби
України з питань
регуляторної політики
та розвитку
підприємництва,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, дозвільні
органи
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Проведення
аналізу
діяльності
місцевих
дозвільних центрів на
підставі
моніторингу
показників їх діяльності

Щомісячно

17

Проведення
перевірок
роботи
місцевих
реєстраційних офісів та
дозвільних центрів щодо
ефективності їх діяльності
та
дотримання
всіма
службами процедур за
принципом
“єдиного
вікна”

ІІ квартал
2013 року
ІІ квартал
2014 року

18

Запровадження системи
обміну інформацією між
органами
виконавчої

2013 рік
2014 рік

10-11 вересня 2014 року організовано проведення
дводенного семінару-тренінгу на тему “Вдосконалення
діяльності центру надання адміністративних послуг” за
участю представників Центру політико-правових реформ
(м. Київ) та Центру досліджень місцевого самоврядування
(м. Львів) за фінансової підтримки представництва Фонду
Фрідріха Науманна в Україні.
У семінарі взяли участь заступники голів
райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення)
голів, керівники центрів надання адміністративних
послуг, адміністратори, представники територіальних
представництв центральних органів виконавчої влади суб’єкти надання адміністративних послуг.
За підсумками семінару учасниками семінару
розроблено ряд пропозицій з врегулювання проблемних
питань реформування системи надання адмінпослуг,
реалізація яких належить до виключної компетенції
центральних органів виконавчої влади.
Щомісячно проводиться аналіз діяльності місцевих
дозвільних центрів на підставі моніторингу показників їх
роботи.
Протягом 2014 року за принципом “єдиного вікна”
місцевими дозвільними центрами області видано
16651 дозвіл та зареєстровано 4862 декларації, що
відповідно на 15,4% та 74,3% більше, ніж за 2013 рік.
Протягом 2014 року реєстраційною службою
Головного управління юстиції в області було проведено
12 планових перевірок дотримання державними
реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (з них 3
перевірки – у ІV кварталі 2014 року). Також
реєстраційною службою Головного управління юстиції в
області протягом 2014 року проведено 6 позапланових
перевірки дотримання державними реєстраторами
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців чинного
законодавства. Предметом перевірок, зокрема, було
дотримання строків проведення реєстраційних дій,
комплектність документів, які подаються для проведення
реєстраційних дій, дотримання порядку формування,
ведення реєстраційних справ тощо.
Протягом 2014 року в області проведено 54 спільні
заходи райдержадміністрацій та виконавчих комітетів
міських (міст обласного значення) рад з дозвільними

-

-

-

-

-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

влади, органами місцевого
самоврядування
та
дозвільними
органами
щодо проблемних питань
в організації роботи з
видачі
документів
дозвільного характеру
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Забезпечення актуалізації
на
офіційних
сайтах
місцевих
державних
адміністрацій,
виконкомів міських (міст
обласного значення) рад,
дозвільних
органів
інформаційного
наповнення
розділу
“Дозвільна
система”
(“Дозвільний центр”)

Щокварталь
но

20

Створення
розділу
“Адміністративні
послуги” на офіційних
сайтах
райдержадміністрацій (з
урахуванням
адміністративних послуг
органів
місцевого
самоврядування
відповідних
адміністративних
територій),
виконкомів
міських (міст обласного
значення) рад та системна
актуалізація бази даних
розділу

2013 рік
Щокварталь
на
актуалізація

органами, на яких розглянуто ряд питань взаємодії
державних адміністраторів та місцевих дозвільних
органів, зокрема, щодо:
- вирішення організаційних питань роботи місцевих
дозвільних центрів за принципом “єдиного вікна”;
- розробки дозвільними органами регламентів
(інформаційних карток) видачі документів дозвільного
характеру;
- декларативного принципу видачі документів
дозвільного характеру тощо.
Органами місцевої влади та місцевого самоврядування
на офіційних сайтах забезпечено функціонування та
інформаційний
супровід
веб-сторінки
“Дозвільна
система”, на якій розміщено:
інформація щодо державних адміністраторів;
паспорт дозвільного центру;
графік
прийому суб’єктів господарювання
місцевими дозвільними органами;
бланки та зразки заяв на отримання документів
дозвільного характеру та декларацій;
регламенти
(інформаційні
картки)
видачі
документів дозвільного характеру
Інформація про вільні нежитлові приміщення для
надання в оренду розміщується на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua/
у рубриці “Оренда держмайна” підрубрика “Потенційні
об’єкти”.
Облдержадміністрацією, органами місцевої влади та
місцевого самоврядування на офіційних сайтах створено
розділ “Адміністративні послуги”, в якому розміщено
наступну інформацію:
- нормативно-правові акти України, що регулюють
відносини у сфері надання адміністративних послуг;
- перелік суб’єктів надання адміністративних послуг з
деталізацією послуг, які вони надають;
- інформаційні картки на адміністративні послуги.
На офіційному сайті облдержадміністрації розміщена
анкета для суб’єктів звернення щодо якості надання
структурними
підрозділами
облдержадміністрації
адміністративних
послуг
(http://www.adm.km.ua/index1.php?link=49).
Крім того, на офіційних сайтах райдержадміністрацій
та виконавчих комітетів міських (міст обласного
значення) рад створено розділ “Центр надання

виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, дозвільні
органи

-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, дозвільні
органи

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, органи
місцевого
самоврядування

21

22

Створення
центрів
з
надання адміністративних
послуг

Розширення
переліку
послуг,
які
можуть
надаватися через центри
надання адміністративних
послуг

2013 рік
2014 рік

Постійно

адміністративних послуг”, в якому розміщено загальну
інформацію про центри (адреса, контактні дані, графік
роботи), нормативно-правові акти, адміністративні
послуги, що надаються через центри, інформаційні картки
тощо.
Також функціонують офіційні сайти центрів надання
адміністративних послуг виконкомів Хмельницької та
Кам’янець-Подільської міських рад, Волочиської та
Кам’янець-Подільської райдержадміністрацій, на яких
висвітлена інформація щодо системи адміністративних
послуг.
З 01 січня 2014 року в усіх районах та містах
обласного
значення
працюють
центри
надання
адміністративних послуг.
Місцевими органами влади сформовано власну
нормативно-правову базу, на підставі якої діють центри
надання адмінпослуг, зокрема: положення про центр
надання адмінпослуг, регламент центру надання
адмінпослуг та перелік адміністративних послуг, які
надаються через центр.
Станом на 01.01.2015 року роботу ЦНАПів
забезпечують 56 адміністраторів та 49 державних
адміністраторів дозвільних центрів.

Результативність
роботи
центрів
надання
адміністративних послуг оцінюється, в першу чергу, по
кількості видів послуг, що надаються через ЦНАП.
Так, станом на 01 січня 2015 року середня кількість
видів адміністративних послуг, що надаються через
ЦНАПи становила: при райдержадміністраціях –
97 послуг, що на 7 послуг більше, ніж на початок року;
при виконкомах міських (міст обласного значення) рад –
153 послуги (збільшення – 23 послуги).
Покращення показника у переважній більшості
відбулося за рахунок реалізації в області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р
“Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних
послуг”.
За принципом “єдиного вікна” та організаційної єдності
надаються адміністративні послуги територіальних
представництв центральних органів виконавчої влади та

-

-

-

Місцеві
бюджети

Державний
бюджет

Місцеві
бюджети

Виконкоми
Нетішинської
Славутської,
Старокостянтинівської,
Шепетівської міських
рад
Департамент житловокомунального
господарства та
будівництва
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Виконкоми
Хмельницької,
Кам’янець-Подільської
міських рад
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Спрямування
дій
посадових осіб органів
державного
контролю
(нагляду) на проведення
профілактичнопопереджувальних заходів
під
час
здійснення
перевірок
підприємницької
діяльності

Постійно

структурних
підрозділів
органів
місцевого
самоврядування. У якості складової частини центрів
надання адміністративних послуг працюють дозвільні
центри.
Зокрема, з 01 жовтня 2014 року адміністративні
послуги надаються безпосередньо представниками
реєстраційної служби в приміщеннях ЦНАПів (пункти 1-8
переліку). Через адміністраторів ЦНАПів надаються
адмінпослуги, суб’єктами надання яких є місцеві
підрозділи управління Державної міграційної служби в
області (пункти 24-30 переліку) в усіх містах та районах,
крім міст Хмельницький та Шепетівка.
З
метою
надання
методично-консультативної
допомоги спеціалістами відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в
області протягом 2014 року проведено:
- 1137 перевірок з питань правильності віднесення
страхувальника
до
класу
професійного
ризику
виробництва (за ІV квартал – 45 перевірок);
- 759 щодо стану умов і безпеки праці на
підприємствах області (у ІV кварталі перевірки не
проводились).
З
метою
запобігання
порушень
суб’єктами
підприємництва вимог Закону України “Про захист прав
споживачів” та зменшення ризиків, які становить
продукція на споживчому ринку, інспекцією з питань
захисту прав споживачів в області проводиться
профілактично-роз’яснювальна
робота
шляхом
проведення семінарів та виступів через ЗМІ.
Так, за підсумками 2014 року проведено: семінарів –
21, “круглих столів” – 4, лекцій – 22, телевиступів – 47,
радіотрансляцій – 7, публікацій в електронних виданнях –
50, висвітлено у друкованих ЗМІ – 67.
Крім того, на каналі ХОДТРК “Поділля-центр”, в
радіопередачі “Персона біля мікрофона” працівниками
інспекції з питань захисту прав споживачів в області
висвітлюється інформація про результати розгляду
звернень громадян, роботу громадської приймальні,
основні вимоги чинного законодавства.
Під
час
здійснення
перевірок
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
профілактичнопопереджувальна
робота
проводиться
Головним
управлінням Державної фіскальної служби України у

-

-

Органи державного
контролю (нагляду) у
сфері господарської
діяльності
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Забезпечення ефективної
діяльності
консультативно-дорадчих
органів
при
органах
податкової та митної
служб (громадських рад)

2013 рік
2014 рік
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Запровадження
автоматизованої системи
електронної
документальної перевірки
платника податків на
підставі
даних
з
автоматизованих систем,
Реєстрів
органів
Державної
податкової
служби
України
та
електронної
звітності
платників податків

2013 рік
2014 рік
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Поширення
та
вдосконалення
системи
електронного
декларування товарів, які
оформлюються
на

2013 рік
2014 рік

Хмельницькій
області,
державною
екологічною
інспекцією та інспекцією державного архітектурнобудівельного контролю в області. Під час даних заходів
працівниками відповідних органів державного контролю
(нагляду) у сфері господарської діяльності проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота основних вимог
чинного законодавства.
Протягом 2014 року проведено 4 засідання громадської
ради при Головному управлінні Державної фіскальної
служби України в області.
19.12.2014 року представники бізнесу – члени
громадської ради при Хмельницької митниці Головного
управління Державної фіскальної служби України в
області прийняли участь у телефонній конференції
керівництва ДФС України з представниками громадських
рад головних управлінь ДФС України усіх регіонів.
Участь у конференції приймали суб’єкти господарювання
та керівники митниць України. В ході конференції
представниками бізнесу були підняті найбільш актуальні
проблемні питання: затримки в митному оформленні;
безкоштовний в’їзд експортних товарів до зон митного
контролю при підрозділах митниці; митне оформлення
експортних товарів до АР Крим; митний пост-аудит
контроль та взаємодія бізнесу з іншими органами.
З метою зменшення втручання територіальних органів
фіскальної служби в господарську діяльність суб’єктів
господарювання, за результатами аналізу податкової
звітності яких не встановлено порушень податкового
законодавства, повноти нарахування та сплати податкових
зобов’язань, Державною фіскальною службою України
розробляється програмне забезпечення по проведенню
електронної документальної перевірки платника податків,
яке надасть можливість, по зазначеній категорії платників
податків,
по
завершенню
граничних
термінів,
встановлених для визначення податкових зобов’язань
платника податків (1095 днів), в автоматизованому
режимі провести документальну перевірку. Зазначене
також зменшить вплив людського фактору на результати
проведеної документальної перевірки.
Хмельницькою митницею Державної фіскальної
служби в області постійно проводиться робота щодо
впровадження електронного декларування товарів і
транспортних засобів, які переміщуються через митний
кордон України.

-

-

Державна податкова
служба в області,
Хмельницька митниця

-

-

Державна податкова
служба в області

-

-

Хмельницька митниця

Хмельницькій
митниці
суб’єктами малого та
середнього бізнесу
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Сприяння
створенню
громадських
об’єднань
суб’єктів підприємництва,
у тому числі за галузевим
принципом

Постійно
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Проведення моніторингу
проблемних
питань
здійснення
підприємницької
діяльності
шляхом
залучення
суб’єктів
підприємництва та їх
громадських об’єднань до
їх
виявлення
та
обговорення

Постійно

Протягом 2014 року підрозділами митниці забезпечено
оформлення в електронному виглядів 38094 митних
декларацій, що становить 97,3% від загальної кількості
оформлених митних декларацій, у тому числі за
ІV квартал 2014 року оформлено 10196 митних декларації
або 96,2 відсотка.
З метою сприяння діяльності об’єднань підприємців
райдержадміністраціями та виконкомами міських (міст
обласного значення) рад представники підприємницької
громадськості запрошуються до участі:
- у засіданнях комісій, робочих груп тощо з питань
підприємницької діяльності;
- в обговоренні проектів регуляторних актів;
- у розробці спільних пропозицій до нормативноправових актів з питань регулювання підприємницької
діяльності.
На виконання Стратегії розвитку Хмельницької
області до 2020 року в області створено громадську
організацію “Регіональний центр розвитку туризму”,
метою діяльності якої є сприяння розвитку туристичнокурортної галузі.
Проведення
моніторингу
проблемних
питань
здійснення підприємницької діяльності та розробка
шляхів з їх вирішення реалізуються у форматі
конструктивного діалогу влади з бізнесом на засіданнях
консультативно-дорадчих органах при виконавчих
органах державної влади та місцевого самоврядування
(координаційні ради з питань розвитку підприємництва,
регіональна рада підприємців Хмельницької області, рада
вітчизняних
та
іноземних
інвесторів
при
облдержадміністрації, громадські ради), під час
проведення робочих зустрічей, круглих столів, інших
заходів.
Протягом 2014 року проведено 3 засідання
координаційної ради з питань розвитку підприємництва
при облдержадміністрації, 165 засідань місцевих
координаційних рад з питань розвитку підприємництва,
2 засідання регіональної ради підприємців, 5 засідань
секретаріату регіональної ради підприємців.
16 грудня 2014 року проведено засідання секретаріату
регіональної ради підприємців області, під час якого
обговорено питання активізації роботи з напрацювання
пропозицій щодо внесення змін до окремих нормативноправових актів, які регулюють умови здійснення

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, Союз
промисловців і
підприємців області,
регіональна рада
підприємців області

підприємницької діяльності. Обговорено питання щодо
забезпечення
представництва
регіональної
ради
підприємців області у складі громадської ради при
Головному управлінні Державної фіскальної служби в
області та про можливі напрямки формування стратегії
діяльності регіональної ради підприємців області.
Крім того, протягом IV кварталу 2014 року проведено
ряд організаційних заходів, в ході яких розглядалися
проблемні
питання
здійснення
підприємницької
діяльності, а саме:
- 07 жовтня 2014 року – бізнес-зустріч за участю
експертів Європейського банку реконструкції та розвитку
(ЄБРР), консультантів та учасників Програми ділових
консультаційних послуг (BAS) з керівниками малого та
середнього бізнесу області, під час заходу присутніх
ознайомлено із загальною інформацією про Програму
ділових консультаційних послуг, процедурою подачі
заявок та наведено приклади успішних проектів участі
малого та середнього бізнесу у даній Програмі;
- 06 листопада 2014 року – зустріч представників
бізнесу регіону з делегацією Міжнародного Трейд-клубу в
Україні на чолі з його президентом, першим секретарем
Посольства
Республіки
Словаччини
в
Україні.
Хмельницьку область відвідали представники 13 країн:
Аргентини, Білорусії, Бельгії, Індонезії, Литви, Мексики,
Малайзії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини
та Фінляндії. В ході зустрічі членам Міжнародного Трейдклубу презентовано економічний та експортний потенціал
області, представлено інвестиційні проекти “Модернізація
крейдового заводу на основі впровадження нових
біотехнологій
для
виробництва
високоякісної
і
конкурентної продукції” та “Розвиток індустріального
(промислового) парку “Славута”;
- 13 листопада 2014 року – чергове засідання обласної
робочої групи з відновлення платоспроможності суб’єктів
господарювання, під час якого з окремими керівниками
підприємств області та представниками місцевої влади
обговорено основні проблемні питання що стосуються
фінансово-економічних
показників
підприємств,
з’ясовано причини збитковості та резерви, шляхи
досягнення позитивних результатів господарської
діяльності;
- 26 грудня 2014 року – телепередача “Відверта
розмова”, в прямому ефірі телеканалу “Поділля-Центр”,
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Узагальнення проблемних
питань
здійснення
підприємницької
діяльності
з
метою
подання
пропозицій
центральним
органам
виконавчої влади щодо
удосконалення
нормативно-правової
бази, що регламентує
діяльність
суб’єктів
підприємництва

1

Забезпечення фінансовокредитної
допомоги
суб’єктам
малого
та
середнього

на
яку
були
запрошені
представники
облдержадміністрації, Хмельницької торгово-промислової
палати та підприємницької громадськості області. У
програмі обговорено ряд актуальних питань, зокрема:
про співпрацю влади та бізнесу як інструменту
створення в області сприятливого інвестиційного
клімату;
про
практичне
застосування
реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі та
громадського харчування, процедури надання звітності
в електронній формі.
Постійно
Облдержадміністрація постійно аналізує економічну
ситуацію регіону з метою визначення шляхів покращення
процесів розвитку в економічній та соціальній сферах та
спрямовує зусилля на вирішення наявних проблемних
питань, ініціює перед центральними органами виконавчої
влади питання щодо внесення змін до нормативних
документів, які регулюють підприємницьку діяльність.
Протягом ІV кварталу 2014 року пропозиції щодо
удосконалення
нормативно-правової
бази,
що
регламентує
діяльність
суб’єктів
підприємництва
направлено:
- Адміністрації
Президента України листами
облдержадміністрації
від
06.10.2014
року
№56/26-13-4717/2014 та від 05.01.2015 року №56/26-1326/2015;
Кабінету
Міністрів
України
листом
облдержадміністрації від 06.10.2014 року №57/26-134716/2014;
- Віце-прем’єр-міністру України – Міністру
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства листом облдержадміністрації
від 06.10.2014 року №58/26-22-4681/2014;
- Державній міграційній службі України листом
облдержадміністрації від 02.10.2014 року №61/26-134633/2014;
- Міністерству економічного розвитку і торгівлі
України листом облдержадміністрації від 31.10.2014 року
№58/26-13-5151/2014.
3.1. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва
2013 рік
З метою фінансової підтримки суб’єктів малого і
2014 рік
середнього підприємництва щодо реалізації ними
інвестиційних проектів у сферах економічної діяльності,
визначених Регіональною програмою розвитку малого і

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
територіальні
підрозділи центральних
органів виконавчої
влади, суб’єкти
підприємництва,
громадські об’єднання

Обласний
бюджет

Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
Хмельницькій області,

2

3

підприємництва
на
поворотній основі через
Регіональний
фонд
підтримки
підприємництва
по
Хмельницькій
області
відповідно до Порядку
надання
Регіональним
фондом
підтримки
підприємництва
по
Хмельницькій
області
фінансово-кредитної
допомоги
суб'єктам
підприємництва за рахунок
коштів обласного бюджету
(додаток 1)
Забезпечення фінансової
підтримки
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва
за
рахунок
міських
(районних) бюджетів у
рамках місцевих програм
підтримки
малого
підприємництва, у тому
числі шляхом часткового
відшкодування
відсоткових
ставок
з
місцевих бюджетів за
кредитами,
залученими
суб’єктами малого та
середнього
підприємництва
для
реалізації інвестиційних
проектів
Здійснення
фінансової
підтримки
суб’єктів
малого та середнього
підприємництва
у
відповідності до Порядку
часткового відшкодування
з обласного бюджету
відсоткових ставок за
кредитами,
залученими

середнього підприємництва Хмельницької області на
2013-2014 роки пріоритетними, рішеннями двадцятої
позачергової сесії обласної ради від 14.02.2014 року
№1-20/2014 “Про обласний бюджет на 2014 рік” та
двадцять третьої сесії обласної ради від 30.04.2014 року
№14-23/2014 “Про внесення змін до обласного бюджету
на 2014 рік” передбачено виділення коштів в сумі
1355,9 тис. гривень.
В ІV кварталі 2014 року фінансова допомога суб’єктам
господарювання не надавалася.
Протягом 2014 року фінансову допомогу отримав один
суб’єкт малого підприємництва на суму 150,0 тис.
гривень.

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації

2013 рік
2014 рік

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і
середнього підприємництва за рахунок міських
(районних) бюджетів у рамках місцевих програм
підтримки малого та середнього підприємництва, у тому
числі шляхом часткового відшкодування відсоткових
ставок з місцевих бюджетів за кредитами, залученими
суб’єктами малого та середнього підприємництва для
реалізації інвестиційних проектів, задекларовано в усіх
містах обласного значення та районах області.
Разом з тим, у зв’язку з обмеженістю коштів місцевих
бюджетів фінансова допомога за даним напрямком не
надавалась.

-

Місцеві
бюджети

Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

2013 рік
2014 рік

Протягом ІV кварталу 2014 року фінансова підтримка
суб’єктів малого та середнього підприємництва у
відповідності до Порядку часткового відшкодування з
обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами,
залученими
суб’єктами
малого
та
середнього
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів не
здійснювалася у зв'язку з відсутністю фінансування.

-

Обласний
бюджет

Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
Хмельницькій області,
Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,

4

суб’єктами малого та
середнього
підприємництва
для
реалізації інвестиційних
проектів (додаток 2)
Проведення моніторингу
ефективності
використання
коштів
обласного
бюджету
Регіональним
фондом
підтримки
підприємництва
по
Хмельницькій області

Щорічно

5

Забезпечення залучення
довгострокових ресурсів
для активної підтримки
розвитку
малого
та
середнього бізнесу на
довготривалий термін

2013 рік
2014 рік

6

Створення
Фонду
підтримки
підприємництва
у
Деражнянському районі
Залучення
суб’єктів
малого
і
середнього
підприємництва
до
виконання державних і
регіональних (місцевих)
замовлень,
закупівлі
товарів, робіт та послуг за
рахунок
бюджетних
коштів
шляхом
інформування,
консультування, надання
допомоги в підготовці
документів тощо
Пріоритетна
підтримка

2013 рік
2014 рік

7

8

2013 рік
2014 рік

2013 рік

Департаментом економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації протягом вересня 2014 року
проведено
перевірку
ефективності
використання
Регіональним фондом підтримки підприємництва по
Хмельницькій області бюджетних коштів.
Під час перевірки надано методичну допомогу щодо
усунення виявлених недоліків та розроблено рекомендації
для врахування Фондом у подальшій діяльності по
недопущенню заборгованості та прострочення повернення
фінансово-кредитної підтримки.
Питома вага довгострокових депозитів для активної
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу на
довготривалий термін станом на 01.01.2015 року
становила 40,9 відсотка.
В умовах соціально-політичного тиску в країні,
несприятливих
макроекономічних
трендів,
які
підсилювалися військовими діями на сході України,
обсяги
довгострокових
депозитних
зобов’язань
банківських установ регіону з початку 2014 року
зменшилися на 2,7% або на 101,5 млн. грн. та складають
3661 млн. гривень.
У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів питання
створення
Фонду
підтримки
підприємництва
у
Деражнянському районі відстрочено на невизначений
термін.
Інформування суб’єктів малого і середнього
підприємництва здійснюється шляхом забезпечення
доступу до планів проведення тендерних процедур
(інформація розміщена на сайтах місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування) та
повідомлень в засобах масової інформації про проведення
закупівель товарів робіт і послуг за бюджетні кошти.
Органами
виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування на постійній основі здійснюється
інформування, консультування, надання допомоги
суб’єктам малого та середнього підприємництва в
підготовці документів для їх участі в регіональних
тендерних процедурах.
Сприяння органами виконавчої влади та місцевого

-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації

-

-

Управління
Національного банку
України в області,
банківські установи

-

-

Деражнянська
райдержадміністрація,
районна рада

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Структурні підрозділи

9

10

11

регіонального
товаровиробника під час
проведення
місцевих
тендерних процедур при
рівних умовах з іншими
учасниками
(переможцями)
Сприяння залученню до
участі в регіональних
(обласних)
конкурсах
(тендерних процедурах)
по реалізації регіональних
економічних програм в
галузі
капітального
будівництва,
розвитку
виробничих потужностей
суб’єктів підприємництва,
які здійснюють діяльність
на території області
Надання
фінансовокредитної
підтримки
фермерським
господарствам за рахунок
державного бюджету на
поворотній
та
безповоротній основі
Забезпечення
роботодавцям компенсації
фактичних
витрат
у
розмірі
єдиного
соціального внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування за:
працевлаштованих
безробітних громадян на
нові робочі місця в
пріоритетних
видах
економічної діяльності;
влаштування
на
роботу молоді, для якої це
перше робоче місце;
створення
високооплачуваних

2014 рік

самоврядування місцевим товаровиробникам під час
проведення місцевих тендерних процедур здійснюється
шляхом розміщення інформації про тендерні (конкурсні)
умови у засобах масової інформації та Інтернет-ресурсу.

облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

2013 рік
2014 рік

Протягом 2014 року участь у процедурі закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти (тендерах)
прийняли 953 учасника. Із загальної кількості учасників
931 суб’єкта господарювання (97,7%) – суб’єкти малого і
середнього бізнесу.
Загальна сума коштів у звітному періоді за
укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і
послуг становить 482,5 млн. грн., у тому числі із
суб’єктами малого і середнього підприємництва –
403,8 млн. грн., або 83,7% загальної суми закупівель .

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

2013 рік
2014 рік

Протягом ІV кварталу 2014 року фінансову підтримку
на поворотній основі на збільшення обігових коштів
отримало 8 фермерських господарств на суму
1068,6 тис. гривень.

1068,6

Державний
бюджет

Обласне відділення
Українського
державного фонду
підтримки
фермерських
господарств

2013 рік
2014 рік

Обласним
центром
зайнятості
проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями з
метою ознайомлення з механізмом компенсації витрат у
розмірі
єдиного
внеску
при
працевлаштуванні
безробітних на нові робочі місця на семінарах, під час
зустрічей та засідань „круглих столів”, через засоби
масової інформації. У 2014 році проведено понад 930
семінарів за участю 7,8 тис. роботодавців, з них 83 – у
форматі “круглих столів”, 41 – “днів відкритих дверей”
тощо.
У 2014 році обласним центром зайнятості прийнято
рішення
щодо
здійснення
компенсації
єдиного
соціального
внеску
350
роботодавцям
за
працевлаштування 572 безробітних на нові робочі місця, у
тому числі 330 безробітних – в пріоритетних сферах
економічної діяльності.
У тому числі, за працевлаштування 27 випускників
професійно-технічних і вищих навчальних закладів на

888,9

Фонд
Обласний центр
загальнозайнятості, Головне
обов’язково управління Пенсійного
го
фонду України в
державного
області
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

робочих місць

12

Надання
безробітним
особам,
які
виявили
бажання
започаткувати
власну справу, допомоги в
підготовці бізнес-планів
для
організації
та
започаткування
підприємницької
діяльності з одноразовою
виплатою допомоги по
безробіттю на ці цілі

2013 рік
2014 рік

13

Сприяння
діяльності
кредитних спілок

2013 рік
2014 рік

14

Розробка та періодичне
оновлення
рекламноіміджевої продукції та
інформаційнопрезентаційних матеріалів
про область

2013 рік
2014 рік

15

Розробка інвестиційних
паспортів області та її
адміністративнотериторіальних одиниць

2013 рік
2014 рік

нові робочі місця 24 роботодавцям з державного бюджету
відшкодовано витрати, пов’язані зі сплатою єдиного
соціального внеску. Всього використано 3551,4 тис.
гривень.
Базовими центрами зайнятості області проводилась
робота з безробітними, які виявили бажання
започаткувати власну справу, щодо перспектив розвитку
підприємництва та можливостей створення власного
бізнесу, надання допомоги у складанні бізнес-планів під
час
семінарів,
орієнтованих
на
започаткування
підприємницької діяльності: проведено понад 460
інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес”, у
яких прийняли участь 6,8 тис. осіб, та 300 тематичних
“Від бізнес-ідеї до власної справи”, до яких залучено 2,8
тис. осіб.
Інформаційні матеріали щодо розробки бізнес-планів
розміщені в інформаційних куточках центрів зайнятості.
Протягом 2014 року 565 безробітних проходили
навчання з основ підприємницької діяльності, в ході якого
надано допомогу у складанні бізнес-планів.
Започаткували власну справу 595 безробітних, яким
одноразово виплачено допомогу по безробіттю в сумі
7821,2 тис. гривень.
Станом на 01.01.2015 року в області діє 15 кредитних
спілок, функціонує Асоціація кредитних спілок
Хмельниччини (до складу входять 12 кредитних спілок).

2038,5

Фонд
загальнообов’язково
го
державного
соціального
страхування
України на
випадок
безробіття

Обласний центр
зайнятості

-

-

Райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

Обласний
бюджет

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

3.2. Інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва
З метою сприяння залученню інвестицій в економіку
області
виготовлено
Інвестиційний
паспорт
Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу
Хмельницької
області,
презентаційний
буклет
“Хмельниччина запрошує”, відеофільм “Хмельниччина
запрошує”, інформаційний стенд, рекламно-іміджеві
продукти щодо потенційної привабливості регіону.
Розроблені інвестиційні паспорти області, районів,
міст обласного значення з відповідними додатками
(зокрема,
переліками
земельних
ділянок,
які
пропонуються для будівництва промислових об’єктів,
туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи
інших видів економічної діяльності; наявних виробничих
та офісних приміщень, які можуть використовуватися
інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та

-

Обласний
бюджет
Місцеві
бюджети
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Формування
каталогу
експортного потенціалу
підприємств області

2013 рік
2014 рік

17

Представлення
інвестиційного потенціалу
області на вітчизняних та
закордонних
інвестиційних форумах,
виставках, конференціях,
інших
інвестиційно
орієнтованих заходах

2013 рік
2014 рік

відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри;
промислових майданчиків), розміщено на веб-сайтах
облдержадміністрації, ряду райдержадміністрацій і
виконкомів міських (міст обласного значення) рад.
Виготовлено Каталог експортного потенціалу
Хмельницької області, який розповсюджується за
допомогою
торговельно-економічних
місій
при
дипломатичних представництвах України за кордоном, а
також під час міжнародних заходів

З метою зміцнення нових та розвитку вже існуючих
зв’язків з іноземними державами, а також налагодження
прямих ділових контактів, проводяться ділові зустрічі
керівництва облдержадміністрації та підприємницького
сектору області з представниками бізнес-кіл та
державних установ європейських держав.
06-07 листопада 2014 року проведено виїзне
засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні у
Хмельницькій області. Регіон відвідали представники 13
країн: Аргентини, Білорусії, Бельгії, Індонезії, Литви,
Мексики, Малайзії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії,
Словаччини, Фінляндії, а також Європейського Союзу на
чолі з президентом Міжнародного Трейд-клубу в Україні,
першим секретарем Посольства Республіки Словаччини в
Україні.
В ході зустрічі членів Міжнародного Трейд-клубу в
Україні з представниками бізнесу презентовано
економічний та експортний потенціал Хмельницької
області,
представлено
інвестиційні
проекти
“Модернізація
крейдового
заводу
на
основі
впровадження нових біотехнологій для виробництва
високоякісної і конкурентної продукції” та “Розвиток
індустріального (промислового) парку “Славута”.
Також проведено двосторонні зустрічі членів
Міжнародного Трейд-клубу в Україні з представниками
ділових кіл області. Під час зустрічей представники
підприємств Хмельниччини мали змогу провести ділові
переговори з кожним з присутніх членів Міжнародного
Трейд-клубу в Україні.
Крім того, члени Міжнародного Трейд-клубу в
Україні відвідали ПрАТ “Хмельницька маслосирбаза” та
підприємство “Вікно Плюс” (м. Кам’янець-Подільський),

-

Обласний
бюджет

-

Обласний
бюджет

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
Хмельницька торговопромислова палата
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Використання
можливостей
дипломатичних

Постійно

зустрілися з керівництвом міста Кам’янець-Подільський.
Протягом IV кварталу 2014 року презентаційну
продукцію
та
інвестиційні
пропозиції
міста
Хмельницький
надано представнику консульства
Словацької республіки.
Довідник інвестора м. Хмельницького вручено
делегації польської компанії “Еколог” в ході зустрічі з
міським головою.
Підготовлено та надано інформацію Надзвичайному і
Повноважному Послу України в США Моцику О.Ф.
щодо перспективних напрямків співпраці з містомпобратимом Модесто та залучення американських
інвесторів в економіку міста Хмельницького.
Представлення інвестиційного потенціалу міста
Кам’янець-Подільський у ІV кварталі 2014 року
відбувалося під час наступних заходів:
- 05 листопада 2014 року представники виконавчого
комітету Кам’янець-Подільської міської ради відвідали
Міжнародну
спеціалізовану
виставку:
"Енергоефективність. Відновлювана енергетика -2014”
"КОМУНТЕХ - 2014” в м.Київ;
- 27-28 листопада 2014 року у м. Львів делегація
Кам’янець-Подільської міської ради представляла місто
Кам’янець-Подільський на конференції “Майбутнє
туризму в Україні. Кризовий менеджмент. Пошук
варіантів для України”. Учасниками конференції були
представники з 16 міст та регіонів України, а також
директор проекту “Консультування адміністрацій
приймаючих міст ЄВРО 2012” Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) та керівник Центру
туризму, паломництва і досліджень відпочинку.
Метою конференції було покращення діалогу між
містами і регіонами України, напрацювання практичних
рекомендацій, які ляжуть в основу спільних пропозицій
реформування
в
сфері
туризму
на
засадах
відповідального партнерства в умовах євроінтеграції;
- передачі бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів
Америки книги про Кам’янець-Подільський. Монографію
“Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець” передав
радник міського голови, перебуваючи на початку жовтня
2014 року з офіційним візитом у цій країні.
Інформаційно-презентаційні матеріали про область
(Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог
експортного потенціалу Хмельницької області, буклет

-

-

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
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представництв України за
кордоном
та
дипломатичних
представництв
країн,
акредитованих в Україні
для
поширення
інформаційних матеріалів
про область
Пошук
потенційних
інвесторів для розвитку
провідних
галузей
економіки регіону шляхом
організації ділових візитів
та прийому ділових кіл
іноземних держав

“Хмельниччина запрошує”) постійно розповсюджуються
за допомогою торговельно-економічних місій при
дипломатичних представництвах України за кордоном, а
також під час міжнародних заходів.

Постійно

З метою пошуку потенційних інвесторів для розвитку
провідних галузей економіки області матеріали щодо
інвестиційного потенціалу, привабливих інвестиційних
пропозицій області надсилались для їх публікації на
сторінках різнопланових друкованих видань, включення
в електронні каталоги, довідники тощо. Презентаційні
матеріали про пріоритетні інвестиційні проекти
підприємств області розміщені на офіційних веб-сайтах
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
та
виконкомів міських (міст обласного значення) рад,
подавались для розміщення на веб-сайтах Державного
агентства України з інвестицій та управління
національними проектами, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, ряду торговельноекономічних місій за кордоном.
09 грудня 2014 року організовано переговори
керівництва облдержадміністрації та обласної ради з
Янгом Дончжи, зарубіжним директором з розвитку
бізнесу Zhiyuan Energy conservation & ptotection co., ltd
(КНР), в ході яких обговорювалась можливість реалізації
інвестиційного проекту з будівництва електростанції з
переробки біомаси потужністю 30 МВт.
Наразі забезпечується інформаційна підтримка
Zhiyuan Energy conservation & ptotection co., ltd у
підготовці зазначеного інвестиційного проекту.
На запит ТОВ “Керамічна група “Голден Тайл”
підприємству надано інформацію щодо можливості
інвестування у добувну та переробну галузі
промисловості Хмельницького регіону.
У 2014 році проведено ряд зустрічей з потенційними
інвесторами. Так, в грудні 2014 року у місті
Хмельницький відбулася ділова зустріч з власниками
підприємства
з
іноземними
інвестиціями
ТОВ
“Дювельсдорф Україна” стосовно перспективних питань
подальшої співпраці та сприяння Хмельницької міської
ради у вирішенні земельних питань.

облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата

-

-

Департаменти
економічного
розвитку і торгівлі,
агропромислового
розвитку,
управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
Хмельницька торговопромислова палата,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”, Союз
промисловців і
підприємців
Хмельницької області
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Залучення
малих
підприємств
до
організації, проведення та
обслуговування
міжнародних змагань з
туризму,
фестивалів,
туристичних ярмарок

2013 рік
2014 рік

07 листопада 2014 року місто Кам’янець-Подільський
відвідали представники 13-ти країн світу в рамках
виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні
на чолі з його президентом, першим секретарем
Посольства
Республіки
Словаччини
в
Україні.
Учасники Міжнародного Трейд-клубу мали можливість
ознайомитися з презентаціями про концепцію створення
бальнеологічного
курорту,
програмою
енергоефективності міста та отримати інформацію про
місто Кам’янець-Подільський як майданчик для розвитку
туризму.
Також члени Міжнародного Трейд-клубу відвідали
підприємство
“Вікно-плюс”,
яке
працює
над
виготовленням вікон за новими сучасними технологіями.
12 листопада 2014 року місто Кам’янець-Подільський
відвідали представники Світового банку в рамках
реалізації проекту технічної допомоги “Україна –
трансформаційне підвищення енергетичної ефективності
у містах”. Для подальшого співробітництва було обрано
лише три міста України: Київ, Тернопіль та Кам´янецьПодільський.
21 жовтня 2014 року міським головою міста
Кам´янець-Подільським підписано Міжнародну Угоду
про побратимство і співпрацю у сферах туризму,
культури і освіти з містом Радовиш (Республіка
Македонія).
Протягом 2014 року суб’єкти малого підприємництва
активно долучалися до організації, проведення та
обслуговування змагань з туризму, фестивалів,
туристичних ярмарок.
17
січня
2014
року
в
Хмельницький
облдержадміністрації відбулась робоча зустріч з
представниками Черкаської облдержадміністрації щодо
співпраці по розвитку туризму та організації
міжрегіональних туристично-паломницьких маршрутів.
За підсумками зустрічі розглянуто умови договору
про міжнародно-міжрегіональне співробітництво у сфері
розвитку паломницького туризму між Черкаською,
Хмельницькою, Житомирською, Полтавською областями
та залучення підтримки цих регіонів.
По всіх районах та містах області проведено заходи
до Дня туризму з популяризації Хмельниччини, який
щорічно відзначається 27 вересня. До прикладу: у
м.
Старокостянтинів
проведено
круглий
стіл:

-

-

Управління
інфраструктури і
туризму
облдержадміністрації
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Забезпечення
участі
суб’єктів підприємництва
області
у
ділових
зустрічах
з
діловими
представниками регіонів
України та зарубіжних
країн,
навчальних
семінарах, тренінгах, в
інвестиційноінноваційних виставках та
ярмарках

Постійно

“Перспективи розвитку туризму малих історичних міст
південно-східної Волині”; виставку робіт народних
майстрів
міста;
фестиваль
борщу;
розіграш
безпрограшної лотереї (головний приз – поїздка у Львів);
майстер-клас з вечірнього макіяжу (фірма Lambre);
майстер-клас з гончарства.
З 23 по 24 серпня 2014 року майстри Хмельниччини
гідно представили область на шостому етнофестивалі
“Парад вишиванок – 2014” у місті Київ. За програмою
етнофестивалю відбулись конкурси весільних обрядів,
вишиванок, весільних скринь, вінків, короваїв, а також
урочиста хода у вишиванках та концертна програма.
Довідково. У зв’язку із військовими подіями на Сході
країни, проведення розважальних заходів, у тому числі
фестивалів, туристичних ярмарок тощо протягом 2014
року обмежено.
З
метою
забезпечення
участі
суб’єктів
підприємництва області у ділових зустрічах з діловими
представниками регіонів України та зарубіжних країн,
навчальних семінарах, тренінгах, в інвестиційноінноваційних виставках та ярмарках протягом IV
кварталу 2014 року проведена наступна робота.
01 жовтня 2014 року у Хмельницькій торговопромисловій палаті за підтримки Хмельницької
облдержадміністрації відбувся семінар на тему
“Особливості підготовки та ведення переговорів з
іноземними компаніями, виходу українських підприємств
на європейський ринок”.
Учасниками заходу стали представники ділових кіл
Хмельницької області.
Захід носив виключно прикладний характер,
забезпечуючи формування необхідних знань і навичок
для проведення переговорів з іноземними компаніями.
В якості спікерів виступили Генеральний секретар
Міжнародного трейд-клубу в Україні та директор
Департаменту
міжнародного
співробітництва
Європейської економічної палати (EEIG) в Україні.
В ході семінару розкрито особливості підготовки та
проведення переговорів з іноземними компаніями для
участі вітчизняних компаній на міжнародних виставках,
якісної підготовки презентаційного матеріалу та
налагодження співробітництва з іноземними партнерами.
Значна увага приділялась особливостям залучення
технологій та фінансування з фондів Європейського

-

-

Департаменти
економічного
розвитку і торгівлі,
агропромислового
розвитку,
управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
Хмельницька торговопромислова палата,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”, Союз
промисловців і
підприємців
Хмельницької області

Союзу, а також сприяння просуванню українських
товарів та послуг на ринок країн ЄС.
З метою висвітлення нових можливостей для
розвитку малого і середнього бізнесу за допомогою
залучення грантів ЄБРР, співпраці з місцевими бізнесконсультантами 07 жовтня 2014 року проведено бізнесзустріч на тему: “Гранти ЄБРР для малого та середнього
бізнесу: як їх отримати” з представниками Європейського
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та керівниками
малого та середнього бізнесу Хмельницької області.
20-21 жовтня 2014 року у рамках Програми
Федерального міністерства економіки і технологій з
підготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна: Fit
for Partnership with Germany – Готуємось до партнерства з
Німеччиною відбулися Дні проекту Німецького
товариства міжнародного співробітництва GIZ.
У заходах взяли участь представники бізнесспільноти регіону, громадські організації, представники
наукових установ та засобів масової інформації.
У ході Днів проекту GIZ проведено робочий семінар
“How to do business with Europe / Як співпрацювати з
Європою”
та
презентацію
проекту
товариства
GIZ “Програма Fit for Partnership with Germany –
Готуємось до партнерства з Німеччиною як інструмент
вдосконалення
вашого
бізнесу
і
розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків”.
В Програмі семінару розглянуто переваги та загрози
асоціації з ЄС та угоди про ЗВТ, розкрито чинники успіху
у розвитку співробітництва з європейськими партнерами,
опрацьовано сценарії перебігу подій і розроблено плани
першочергових дій українських підприємств у нових
умовах.
Усім бажаючим підприємцям експертами програми
надано індивідуальні консультації з підготовки до
співбесіди та проходження стажування у Німеччині.
24 листопада 2014 року в місті Кам’янецьПодільський офіційно розпочав свою роботу проект
підвищення
енергоефективності
у
секторі
централізованого теплопостачання України, який
фінансується Світовим банком. У рамках проекту місто
Кам’янець-Подільський отримає понад 15 млн. дол. США
на оновлення системи опалення.
Наразі розпочалася робота по освоєнню нового
кредиту.
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Організація
надання
методичної допомоги з
розробки інвестиційних
пропозицій
та
інвестиційних
проектів
місцевим
органам

2013 рік
2014 рік

Крім того, протягом ІV кварталу 2014 року
суб’єктами малого та середнього підприємництва взято
участь
у
ділових
зустрічах,
бізнес-форумах,
конференціях, зокрема:
- семінарі на тему “Особливості підготовки та
ведення переговорів з іноземними компаніями, виходу
українських підприємств на Європейський ринок”
(01.10.2014 року);
- семінарі на тему “Спрощена система тимчасового
вивезення товарів за кордон – Карнет АТА, як механізм
сприяння виходу українських товарів на зовнішні ринки”
(14.10.2014 року);
- методичному семінарі від видавництва National
Geographic Learning/Heinle Cengage Learning та компанії
Лінгвіст на тему: What can adults learn from kids? It’s on
the tip of my tongue: words and memory (29.10.2014 року);
- семінарі з лобіювання та адвокасі, що проводився
в рамках реалізації проекту “Створення мережі
регіональних центрів знань та експертизи для підтримки
реформ” – regert.net (01.11.2014 року);
- засіданні
Міжнародного
Трейд-клубу
(06-07.11.2014 року);
- круглому столі на тему “Вплив нелегальної
тютюнової продукції на економіку країни”, що проходив
в рамках Всеукраїнського проекту по боротьбі з
нелегальною
торгівлею
тютюновою
продукцією
(11.11.2014 року);
- українсько-австрійському
бізнес-форумі,
м. Відень, Австрія (03.12.2014 року);
- засіданні Ради Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих підприємств України, м. Київ
(03.12.2014 року);
- діловому семінарі Austria Showcase Ukraine:
Енергоефективність. Відновлювальна енергія, м. Київ
(04.12.2014 року);
- конференції на тему “Експортний маркетинг:
комплекс заходів виведення суб’єктів господарювання на
зовнішні ринки”, ТПП України, м. Київ (10.12.2014 року).
Департаментом економічного розвитку та торгівлі
облдержадміністрації постійно надається консультативна
допомога райдержадміністраціям та міським (міст
обласного значення) радам щодо розробки інвестиційних
пропозицій та інвестиційних проектів.
ДБУ “Хмельницький регіональний центр з інвестицій

-

-

Департамент
економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з

виконавчої
влади
та
місцевого самоврядування
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Залучення
суб’єктів
господарювання
до
формування
інвестиційних пропозицій
(проектів) міста (району)

2013 рік
2014 рік
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Сприяння впровадженню
інвестиційних проектів у
пріоритетні
галузі
економіки
з
використанням
інструментів,
передбачених
нормативно-правовими
актами
з
питань
стимулювання
інвестиційної діяльності

Постійно

та
розвитку”
здійснює
постійний
контакт
з
представниками органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування щодо допомоги їм у розробці
інвестиційних пропозицій та інвестиційних проектів
шляхом проведення консультацій. У ІV кварталі 2014
року надано інформаційно-консультативну допомогу
Летичівській районній державній адміністрації щодо
внесення інвестиційних проектів в загальноукраїнську
базу даних Держінвестпроекту та Славутській міській
раді стосовно надання преференцій інвесторам
індустріальних (промислових) парків.
За жовтень-грудень 2014 року ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з інвестицій та розвитку”
опрацьовано інвестиційну пропозицію та 2 інвестиційних
проекти спільно з суб’єктами господарювання –
ініціаторами пропозицій Городоцького, Летичівського
районів. Інформацію надіслано на Держінвестпроект для
розміщення
в
загальноукраїнській
базі
даних
регіональних інвестиційних проектів та пропозицій та
сприяння у пошуку інвестора.
З 23 червня 2014 року розпочалася спільна робота
облдержадміністрації з ТОВ “Молочна долина” щодо
розгляду інвестиційного проекту “Створення молочнотоварного комплексу на 3600 голів із замкнутим циклом
виробництва”, реалізація якого може передбачати
державну підтримку відповідно до Закону України “Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих
місць”.
Після розгляду зазначеного проекту Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України його повернуто
суб’єкту господарювання на доопрацювання.
Створюються максимально сприятливі умови для
ведення бізнесу в обласному центрі, як іноземними, так і
вітчизняними інвесторами. Зокрема, спрощено дозвільні
процедури (оформлення земельних відносин, укладення
договору
особистого
строкового
сервітуту),
удосконалено
систему
адміністративних
послуг,
запроваджено прозорий механізм передачі в оренду
(приватизації)
земельних
ділянок,
приміщень
комунальної власності, ін.
30 жовтня 2014 року в місті Кам’янець-Подільський
під час другого етапу переговорів з компанією КВС
Ейнбеку (Німеччина), яка займається селекцією та

інвестицій та
розвитку”

-

-

Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”

-

-

Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
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26

27

Сприяння у наданні пільг
(місцеві податки, пільгові
умови
оренди
тощо)
суб’єктам
господарювання,
що
впроваджують
інвестиційні проекти, які
мають
стратегічне
значення
для
економічного
розвитку
регіону, та реалізують
соціальні
проекти
відповідних
адміністративних
територій
Розгляд питань щодо
сприяння залученню і
ефективному
використанню
вітчизняних та іноземних
інвестицій
для
забезпечення
розвитку
області на засіданнях ради
вітчизняних та іноземних
інвесторів
при
облдержадміністрації,
регіонального та місцевих
комітетах з економічних
реформ

Постійно

Надання

2013 рік

підтримки

в

Щоквартально

реалізацією
насіння,
підтверджено
будівництво
насіннєвого заводу, що розпочнеться вже 2015 року.
У Летичівському районі завершено інвестиційний
проект з реконструкції Летичівського комбікормового
заводу (сума залучених інвестицій складає близько
20 мільйонів євро). В жовтні 2014 року відбулося
відкриття після проведення масштабної реконструкції
Летичівського
комбікормового
заводу,
що
є
ультрасучасним
вітчизняним
підприємством
з
виробництва комбікормів та білково-мінеральновітамінних добавок за європейськими стандартами якості
та рівнем обслуговування клієнтів.
Місцеві органи виконавчої влади та місцевого
самоврядування своїми рішеннями сприяють у наданні
пільг суб’єктам господарювання, що впроваджують
інвестиційні проекти-орендарям, які відновлюють
інфраструктуру міст та районів.

03 липня 2014 року відбулося засідання Ради
вітчизняних та іноземних інвесторів при обласній
державній адміністрації, на якому обговорювались
актуальні
проблеми
інвестування
в
економіку
Хмельниччини.
Учасники засідання ознайомились з результатами
виконання Програми залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011-2020 роки у 2013 році,
обговорили перспективи щодо активізації роботи влади
усіх рівнів у напрямі розбудови сприятливих умов для
ведення господарської діяльності та інвестування
капіталу в економіку області. Крім того, намічено
проведення ряду заходів на місцях щодо ефективного
використання наявного ресурсного потенціалу для
забезпечення сталого економічного зростання та
соціального розвитку в регіоні.
У 2014 році в області продовжувалася реалізація

-

-

Райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Департаменти
економічного
розвитку і торгівлі,
агропромислового
розвитку,
управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

Департамент

28

підготовці та реалізації
проектів
міжнародної
технічної допомоги

2014 рік

Формування баз даних
об’єктів для інвестування
та інвестиційних проектів
(пропозицій)
регіону,

2013 рік
2014 рік

Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”,
що
фінансувався
Європейським
Союзом
та
співфінансувався і впроваджувався Програмою розвитку
Організації Об’єднаних Націй.
Завдяки реалізації другої фази Проекту вдалося
активізувати діяльність місцевих громад 10 районів,
затвердити до впровадження 32 звичайних мікропроекти,
один
додатковий
мікропроект,
8 реплікаційних
мікропроектів та 9 інноваційних мікропроектів з
енергозбереження.
Усього
реалізовувалося
50 мікропроектів.
17 вересня 2014 року підписано Угоду про
партнерство між облдержадміністрацією, обласною
радою та Програмою розвитку ООН, якою розпочато
третю фазу реалізації Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду”.
На сайті ДБУ “Хмельницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку” (investcenter.km.ua) в розділі
“Гранти” розміщено інформацію щодо міжнародної
технічної допомоги.
Місто Хмельницький перемогло у конкурсному
відборі міст-партнерів та стало учасником міжнародного
проекту технічної допомоги Агентства з міжнародного
розвитку США (USAID) “Муніципальна енергетична
реформа в Україні”, який співпрацює з Світовим банком,
ЄБРР, Міністерством регіонального розвитку та АМУ в
частині залучення інвестиційних коштів міжнародних
фінансових установ, банків або приватних інвесторів у
муніципальні проекти з підвищення енергетичної
ефективності та/або чистої енергії. Робота в проекті
розпочнеться у січні 2015 року.
З метою залучення інвестицій в економіку
Віньковецького району, районна влада співпрацює з
групою компаній “Екотехнік Чех”, яка є одним з
провідних
європейських
операторів
сонячних
електростанцій, та має намір побудувати в районі
4 сонячні електростанції – на території Віньковецької
селищної, Зіньківської та Гримяцької сільських рад. На
даний час відбувається виготовлення необхідних
дозвільних документів на початок будівництва.
Сформовано бази даних об’єктів для інвестування та
інвестиційних проектів (пропозицій) регіону, які
включають
переліки
земельних
ділянок,
які
пропонуються для будівництва промислових об’єктів,

економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування

-

-

Департаменти
економічного розвитку
і торгівлі,
агропромислового

розміщення інформації на
офіційних
сайтах
місцевих органів влади
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Забезпечення
комплексного
інформаційного
супроводу проходження
дозвільнопогоджувальних процедур
суб’єктами
господарювання
при
реалізації
ними
стратегічно важливих для
регіону
інвестиційних
проектів
Надання
суб’єктам
інвестиційної діяльності
послуг,
пов’язаних
з
підготовкою
та
впровадженням

Постійно

туристично-рекреаційних комплексів, об’єктів торгівлі чи
інших видів економічної діяльності; наявних виробничих
та офісних приміщень, які можуть використовуватися
інвесторами під промислові об’єкти, туристичні та
відпочинкові комплекси, торгові та офісні центри;
промислових майданчиків, тощо. Зазначені переліки
розміщено в інвестиційних паспортах області, районів та
міст обласного значення.
Інвестиційні проекти та пропозиції суб’єктів малого
підприємництва області розміщуються на офіційних
сайтах райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст
обласного значення) рад.
Інформація
щодо
інвестиційних
проектів
регіонального значення систематично направлялась
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерству будівництва та житлово-комунального
господарства України, Державному агентству з
інвестицій
та управління національними проектами
України,
торговельно-економічним
місіям
при
дипломатичних представництвах України за кордоном
для її подальшого поширення та розміщення на
офіційних сайтах зазначених установ.
Матеріали
щодо
інвестиційного
потенціалу,
привабливих
інвестиційних
пропозицій
області
надсилались для їх публікації на сторінках різнопланових
друкованих видань, включення в електронні каталоги,
довідники тощо.
Представникам іноземних інвесторів надається
максимальне сприяння у реєстрації підприємств на
території області, зокрема, допомога в проходженні всіх
дозвільно-погоджувальних процедур.
У ІV кварталі 2014 року в рамках застосування
принципу “єдиного вікна” ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з інвестицій та розвитку” забезпечено
співпрацю з 14 суб’єктами інвестиційної діяльності, у
тому числі підприємствами приватної форми власності
(9); фізичними особами, у тому числі суб’єктами
підприємницької діяльності (1), та іншими (4);
Крім того, ДБУ “Хмельницький регіональний центр з
інвестицій та розвитку” сформовано базу
даних з
контактами суб’єктів інвестиційної діяльності, яка
включає 370 суб’єктів.

розвитку, управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”,
департаменти
економічного
розвитку і торгівлі,
агропромислового
розвитку,
управління
інфраструктури та
туризму, сектор з
питань видачі
документів дозвільного
характеру апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
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інвестиційних проектів за
принципом
„єдиного
вікна”
Проведення навчальних
семінарів, нарад, “круглих
столів” для представників
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування,
відповідальних за перебіг
інвестиційних процесів в
регіоні

Постійно

11-13 листопада 2014 року на базі Центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій проведено навчання державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування на тему
“Актуальні
питання
регіонального
економічного
розвитку”. У програму навчання включено питання
євроінтеграції та залучення інвестицій в економіку
області.
Протягом
IV
кварталу
2014
року
ДБУ
“Хмельницький регіональний центр з інвестицій та
розвитку” проведено робочу зустріч з представниками
Летичівської райдержадміністрації та керівництвом ТОВ
“Летичівський комбікормовий завод”. Під час зустрічі
було ознайомлено з роботою заводу, визначені основні
напрямки співпраці щодо залучення інвестицій та
реалізації інвестиційних проектів.
З метою вивчення європейського досвіду у таких
сферах як розвиток демократії, підтримка верховенства
права,
створення
організаційної
структури
та
ефективного управління, а також питань підвищення
інвестиційної привабливості України та її регіонів,
розробки проектів для отримання допомоги від ЄС,
8 представників Хмельницької облдержадміністрації
взяли участь у циклі семінарів проекту “Німецькоукраїнська академія з питань доброго урядування та
підвищення компетентності в Європі”, які проходили 15
жовтня – 1 листопада 2014 року, 9 листопада – 13 грудня
2014 року, 14 – 20 грудня 2014 року у м. Берлін
(Німеччина).

Сприяння
участі
Постійно
представників
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
виконкомів міських (міст
обласного значення) рад у
програмах
підвищення
кваліфікації
у
сфері
інвестиційної діяльності,
ініційованих
центральними органами
виконавчої
влади,
міжнародними
та
всеукраїнськими
організаціями
Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва
1
Забезпечення
доступу
2013 рік
Органами місцевої влади та місцевого самоврядування
суб’єктів підприємницької
2014 рік
на офіційних сайтах забезпечено функціонування та
діяльності
до
інформаційний супровід веб-сторінки “Дозвільна система”,
актуалізованої інформації
на якій розміщено наступну інформацію:
на
сайтах
інформація щодо державних адміністраторів;
облдержадміністрації,
графік
прийому
суб’єктів
господарювання
райдержадміністрацій,
місцевими дозвільними органами;
32

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Департамент
економічного
розвитку і торгівлі,
облдержадміністрації,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”, Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
та організацій
Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
Хмельницька торговопромислова палата,
ДБУ “Хмельницький
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку”,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного

2

3

виконкомів міських (міст
обласного значення) рад
щодо:
державних реєстраторів
та
державних
адміністраторів;
кількості
та
стану
нежитлових
приміщень
державної та комунальної
власності,
земельних
ділянок
несільськогосподарського
призначення, які можуть
бути передані у власність
або оренду;
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення, які можуть
бути
виділені
для
організації фермерських
господарств;
об’єктів
державної
власності,
що
пропонуються до продажу
на аукціоні;
об’єктів
права
комунальної власності, які
можуть бути передані у
концесію;
родовищ
корисних
копалин та мінеральних
вод;
об’єктів інфраструктури
підтримки
підприємництва
Створення туристичного
Інтернет-порталу
Хмельницької області

Передача

приміщень

бланки та зразки заяв на отримання документів
дозвільного характеру та декларацій;
регламенти
(інформаційні
картки)
видачі
документів дозвільного характеру.
Крім того, на офіційних сайтах забезпечено розміщення
та щоквартальне оновлення наступної інформації,
необхідної для суб’єктів господарювання:
перелік будівель, приміщень, які можуть бути
надані в оренду та їх характеристика;
перелік вільних земельних ділянок, які можуть бути
передані у власність (оренду) та їх характеристика;
перелік родовищ, потенційних для їх розробки
та/або таких, що потребують залучення інвестицій;
перелік об’єктів нерухомого майна, що потребують
реконструкції.
Інформація про вільні нежитлові приміщення для
надання в оренду, розміщується на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua/ у
рубриці “Оренда держмайна” підрубрика “Потенційні
об’єкти”.
Інформація про об’єкти державної власності, що
пропонуються до продажу, відповідно до статті 19 Закону
України
“Про
приватизацію
державного
майна”
публікується в інформаційних бюлетенях органів
приватизації та місцевій пресі не пізніш як за 20
календарних днів до дати проведення аукціону або
конкурсу.

2014 рік

2013 рік

У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів реалізацію
заходу відтерміновано на невизначений термін.

У 2014 році 968 суб’єктам підприємництва області

значення) рад,
регіональне відділення
Фонду державного
майна України в
області, Головне
управління
Держкомзему в
області

-

Обласний
бюджет

-

Інші
джерела

-

-

Управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Райдержадміністрації,

комунальної
власності,
інших об’єктів спільної
власності територіальних
громад області суб’єктам
малого та середнього
підприємництва на умовах
довгострокової
оренди,
лізингу,
викупу
на
конкурентних засадах

2014 рік

4

Виділення земель для
організації фермерських
господарств,
сприяння
розвитку
земельного
ринку

2013 рік
2014 рік

5

Оцінка потреб у навчанні

2013 рік

передано в оренду приміщення комунальної власності
загальною площею 57545,7 м2, у тому числі за ІV квартал –
159-м суб’єктам підприємництва площею 21381,2 м2.
З метою ресурсного забезпечення підприємництва
м.Хмельницький за 2014 рік передано в оренду приміщення
міської комунальної власності 34 юридичним особам
загальною площею 5697,8 м2 та 36 фізичним особампідприємцям загальною площею 1880,7 м2, продовжено
термін оренди 138 орендарям приміщень загальною площею
9568,9 м2.
Від приватизації приміщень міської комунальної
власності загальною площею 1046,8 м2 до міського бюджету
надійшло більше 2,3 млн. гривень.
У 2014 році надано в оренду 132 земельні ділянки для
ведення підприємницької діяльності.
Інформація щодо оренди та приватизації приміщень
міської комунальної власності систематично публікується в
газеті міської ради “Проскурів” та розміщується на вебсайті міської ради.
Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської
ради протягом 2014 року з суб’єктами підприємництва для
зайняття підприємницькою діяльністю укладено 11
договорів оренди приміщень загальною площею
18 828,4 м2.
Загальний перелік вільних приміщень комунальної
власності, які можуть бути передані в оренду, розміщено на
сайтах
Кам’янець-Подільської
міської
ради
та
Департаменту економіки Кам’янець-Подільської міської
ради.
Оголошення конкурсу на вільні нежитлові приміщення
комунальної власності розміщуються у місцевій газеті
“Кам’янець-Подільський вісник”.
На постійній основі проводиться виділення земель для
організації фермерських господарств: розблоковано
процедуру продажу, оренди, суперфіцію та емфітевзису
земельних ділянок державної та комунальної власності на
конкурентних засадах (земельних торгах).
Протягом ІV кварталу 2014 року в області продано на
земельних торгах право оренди на 7 земельних ділянок
загальною площею 76,25 га, вартістю 630,14 тис. грн. та 1
земельну ділянку – у власність площею 4,73 га вартістю
1046,84 тис. гривень. На даний час підготовлено до
продажу 2 земельні ділянки площею 0,24 га.
Оцінка потреб у навчанні та послугах малих та середніх

органи місцевого
самоврядування

-

-

Райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, Головне
управління
Держкомзему в області

-

-

Сільськогосподарські

6

7

8

та послугах малих та
середніх
виробників
сільськогосподарської
продукції та проведення
тренінгів

2014 рік

виробників сільськогосподарської продукції здійснюється
під час проведення кущових нарад на рівні районів.

Запровадження
на
ХОДТРК “Поділля-центр”
у
прямому
ефірі
телевізійного
проекту
“Актуально про податки”
Участь у телевізійному
проекті “Актуально про
податки” на ХОДТРК
“Поділля-центр”
з
обговорення
практики
застосування
норм
податкового,
митного
законодавства,
нормативних
актів
з
питань
праці
та
соціального страхування

2013 рік
2014 рік

Забезпечення вільного та
безоплатного
доступу

Постійно

Обговорення змін до податкового законодавства завжди
є однією із тем у телевізійному проекті “Актуально про
податки” на ХОДТРК “Поділля-центр”.
У ІV кварталі 2014 року питання оподаткування
обговорювалися:
- 15.10.2014 року на телеканалі “TV7+” у випуску новин
транслювався сюжет на тему “Як правильно збирати
податки і навіщо вони потрібні тепер, дізнались учні
Хмельницького колегіуму ім.В.Козубняка”;
- 03.11.2014 року на ХОДТРК “Поділля-Центр” у
сюжеті під назвою “Під час зустрічі з бізнесом обговорено
проблемні питання щодо оподаткування ЄСВ в період
АТО”;
- 14.11.2014 року на ТБ “ЕКСКЛЮЗИВ” у сюжеті на
тему “Військовий збір. Звітуємо в режимі он-лайн.
Спрощена система оподаткування”;
- 20.11.2014 року на ХОДТРК “Поділля-Центр” у
сюжеті на тему “У центрах обслуговування платників
податків з’явилися нові сервісні послуги”;
- 03.12.2014 року на МТРК “Місто” у сюжеті на тему
“Декларування своїх доходів – відтепер можливо сервісом
“Декларування он-лайн”;
- 11.12.2014 року на ТБ “ЕКСКЛЮЗИВ” у випуску на
тему “Про порядок формування та ведення Реєстру
волонтерів антитерористичної операції”;
- 17.12.2014 року на МТРК “Місто” у сюжеті на тему
“Зміни для користувачів РРО”;
- 24.12.2014 року на телеканалі “TV7+” у випуску на
тему “Основні правила роботи системи електронного
адміністрування ПДВ”.
Постійно висвітлюється інформація про застосування
реєстраторів-розрахункових операцій в електронному
вигляді.
Нормативно-правові акти з питань соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності та зміни до

-

-

-

-

дорадчі служби,
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування,
Асоціація фермерів
ХОД ТРК “Поділляцентр”
ХОД ТРК “Поділляцентр”, державна
податкова служба в
області, Хмельницька
митниця, Головне
управління Пенсійного
фонду України,
територіальна
державна інспекція з
питань праці в області,
виконавча дирекція
обласного відділення
Фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності,
управління виконавчої
дирекції Фонду
соціального
страхування від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань в області,
консультативнодорадчі органи при
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях,
виконкомах міських
(міст обласного
значення) рад
Органи державного
контролю (нагляду) у

суб'єктів
господарської
діяльності до
нормативно-правових
актів, дотримання яких
перевіряється під час
здійснення планових та
позапланових
заходів
державного
нагляду
(контролю),
шляхом
розміщення таких актів на
офіційних
веб-сайтах
контролюючих
(наглядових) органів
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Надання
методичної
допомоги,
проведення
семінарів
з
роботодавцями,
здійснення
роз’яснювальної
та
консультаційної роботи з
питань податкового та
митного
законодавства,
правильності
застосування пенсійного
законодавства,
ведення
соціально відповідального
бізнесу

2013 рік
2014 рік

них постійно розміщуються на веб-сайті обласного
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати
працездатності
за
електронною
адресою:
www.fse.gov.ua/fse/control/khm/uk/index.
Зміни, які вносяться до нормативно-правових актів з
питань охорони праці та промислової безпеки, роз’яснення
та методична допомога з питань охорони праці та
промислової безпеки розміщуються на офіційному сайті
територіального управління Держгірпромнагляду в області
за електронною адресою: http://dnop.km.ua.
Нормативно-правові
акти,
дотримання
яких
перевіряється під час здійснення планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю), розміщені на
офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної
інспекції України, доступ до яких забезпечено суб'єктам
господарської діяльності за електронною адресою:
www.dabi.uss.gov.ua.
За 2014 рік Головним управлінням Державної
фіскальної служби в області проведено 810 семінарів та
практикумів для платників податків з питань роз’яснення
податкового та митного законодавства та ведення
соціально відповідального бізнесу.
Хмельницькою митницею Державної фіскальної
служби України протягом IV кварталу 2014 року
організовано проведення наступних зустрічей:
- 30.10.2014 року – з представниками суб’єктів ЗЕД та
митних брокерів Хмельницької області, під час якої
присутніх проінформовано про порядок здійснення
митного оформлення товарів, що переміщуються в рамках
господарських відносин з підприємствами, розташованими
на тимчасово окупованій території України (Республіка
Крим);
- 27.11.2014 року – з представниками суб’єктів ЗЕД,
митних брокерів, власників митних складів та складів
тимчасового зберігання Хмельницької області з питань
обговорення проблемних питань, які виникають у бізнесу
під час взаємодії з митницями. Крім того, було акцентовано
увагу присутніх на необхідності завчасного звернення
представників митних брокерів до митниці з приводу
отримання нових посвідчень зі складанням відповідних
іспитів, а також своєчасного вирішення власниками митних
складів та складів тимчасового зберігання питань
продовження термінів дії договорів оренди приміщень та
територій, договорів охорони, проведення повірок вагових

сфері господарської
діяльності

-

-

Державна податкова
служба, Головне
управління Пенсійного
фонду України в
області, Хмельницька
митниця, територіальна
державна інспекція з
питань праці в області,
виконавча дирекція
обласного відділення
Фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності,
управління виконавчої
дирекції Фонду
соціального
страхування від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань в області
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Запровадження “гарячих
ліній” або “телефону
довіри”,
пресконференцій,
налагодження
роботи
громадської приймальні,
інформаційноконсультаційних центрів

Постійно

систем тощо;
- 09.12.2014 – з представниками суб’єктів ЗЕД, митних
брокерів, власниками митних складів та складів
тимчасового зберігання Хмельницької області.. Під час
зустрічі було розглянуто пропозиції суб'єктів ЗЕД щодо
внесення змін до нормативно-правових актів з питань
державної митної справи, зокрема спрощення процедури
електронного декларування на нормативно-правовому
рівні, а також внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 21.05.2012 року №461 „Про
затвердження переліку товарів, ввезення яких на митну
територію України та/або переміщення територією України
прохідним та внутрішнім транзитом здійснюється за умови
обов'язкового надання митним органам забезпечення
сплати митних платежів”. Зазначені пропозиції направлено
до Державної фіскальної служби України.
Виконавчою дирекцією обласного відділення Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності проведено 27 семінарів із висвітленням
питань дотримання чинного законодавства при виплатах
допомоги, наданні соціальних послуг працюючим та
добровільно-застрахованим особам.
Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань в області у 2014 році
організовано та проведено 26 семінарів та засідань за
“круглим столом” зі страхувальниками, на яких
обговорювалися важливі питання, що стосуються
діяльності Фонду, а також щодо негативних наслідків
використання найманої праці без оформлення трудових
відносин тощо. Робочими органами виконавчої дирекції
Фонду розміщено в друкованих засобах масової інформації
35 статей, здійснено 77 виступів на радіо- та 40 виступів на
телеканалах області з питань соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань.
В обласній державній адміністрації на постійній основі
щовівторка з 11-00 до 12-00 год. працює “гаряча лінія” –
“Запитай у влади” (0382) 76-57-82, за допомогою якої з
питаннями
звертаються
суб’єкти
підприємницької
діяльності.
На базі Департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації запроваджено телефонний зв'язок
(0382) 76-51-52 з представниками бізнесу для оперативного

-

-

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
територіальні
представництва

(офісів, пунктів, кіосків),
організація
проведення
“днів відкритих дверей”

напрацювання пропозицій з покращення умов ведення
підприємницької діяльності, реагування на проблеми, які
виникають в процесі отримання адміністративних послуг
тощо.
Департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації запроваджено телефонну “гарячу
лінію” (0382) 79-59-77 для прийому звернень громадян
стосовно організації роботи з питань рослинництва,
тваринництва, племінної справи тощо.
Протягом 2014 року територіальними органами
Головного управління Державної фіскальної служби в
області для платників податків проведено 554 сеанси
телефонного зв’язку “гаряча лінія” (у ІV кварталі 2014 року
– 110 сеанси). Крім того, для учнів та студентів навчальних
закладів області проведено 305 заходів задля виховання
податкової культури у майбутніх платників податків (у ІV
кварталі 2014 року – 45 заходів).
В кожному місцевому підрозділі діє громадська
приймальня. В приміщеннях громадських приймалень
розміщені інформаційні матеріали, зразки заповнення
декларацій, друкована продукція для розповсюдження
громадянам по декларуванню доходів громадян та
поверненню податкового кредиту, системи оподаткування
для суб’єктів підприємницької діяльності.
З метою забезпечення відкритості, прозорості та
інформаційної підтримки розвитку малого бізнесу для
суб’єктів підприємництва (юридичних та фізичних осіб)
щомісяця проводиться пряма телефонна “гаряча лінія” за
участі керівництва митниці, начальників структурних
підрозділів Хмельницької митниці. Про проведення даного
заходу повідомляється на інформаційних стендах митниці
та митних постів, на веб-сайті Хмельницької митниці та в
рубриці оголошень на сторінках Хмельницької обласної
газети - ділового тижневика “Всім”. Так, у ІV кварталі
2014 року відбулось 3 прямих телефонних “гарячих лінії”:
31 жовтня 2014 року, 28 листопада 2014 року та 26 грудня
2014 року.
Постійно діє “гаряча телефонна лінія” в управлінні
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
України від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань в області – (0382) 70-25-91, 65-85-21 та у
виконавчій дирекції Хмельницького обласного відділення
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності – (0800) 501-89-20.

центральних органів
виконавчої влади,
дозвільні органи,
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
Хмельницькій області
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Висвітлення

в

засобах

2013 рік

Щоденно працює пряма телефонна лінія Головного
управління Держземагенства в області, про що повідомлено
в місцевих засобах масової інформації, а також розміщено
на офіційному веб-сайті Хмельницької обласної державної
адміністрації – (0800) 50-25-28.
“Гаряча телефонна лінія” функціонує у Хмельницькому
обласному центрі зайнятості (0800) 505-06-00. Інформація
про її роботу періодично розміщується на шпальтах
місцевих газет. В приміщеннях всіх районних та міських
центрів зайнятості, сільських (селищних) рад інформація
розміщена у доступних для відвідувачів місцях. Громадяни,
що звертаються до служби зайнятості області за допомогою
“гарячої телефонної лінії”, мають змогу отримати
оперативні консультації з питань, що знаходяться в межах
компетенції державної служби зайнятості, в тому числі, з
питань організації підприємницької діяльності за
сприянням служби зайнятості. Інформаційні куточки
обласної служби зайнятості розміщено в усіх сільських
(селищних) радах.
З метою інформування роботодавців службами
зайнятості протягом 2014 року проведено понад 930
семінарів, 83 “круглих столів”, 41 “день відкритих дверей”
за участю 7,8 тис. роботодавців.
В місцевих підрозділах Головного управління
Пенсійного фонду України в області за допомогою
постійно діючих 24 “гарячих телефонних ліній” одержали
консультації 18,8 тисяч громадян. Налагоджена робота
20-ти громадських приймалень та 4 залів обслуговування,
які відвідало 555,2 тисяч громадян, у тому числі 11,2 тисяч
громадян з питань сплати страхових внесків. Проведено
117 “днів відкритих дверей”, якими охоплено 2,6 тис. осіб.
“Гаряча телефонна лінія” Головного управління
Пенсійного фонду України в області – (0382) 76-35-13.
У виконавчій дирекції обласного відділення Фонду
соціального
страхування
з
тимчасової
втрати
працездатності консультації з питань експертизи
тимчасової непрацездатності та надання матеріального
забезпечення
можна
отримати
за
телефоном
(0382) 76-31-74, а з питань надання соціальних послуг –
(0382) 70-47-96.
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду
впроваджено
“телефон
довіри”
за
номером
(0382) 72-07-50.
Органами Головного управління Державної фіскальної

-

-

Департамент

масової інформації питань
щодо переваг соціально
відповідального бізнесу,
легалізації
“тіньової”
зайнятості,
детінізації
заробітної
плати
найманих працівників

2014 рік

служби України в області постійно висвітлюються в
засобах масової інформації та на веб-сайті Головного
управління роз’яснення законодавства, щодо ведення
соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової”
зайнятості, детінізації заробітної плати найманих
працівників.
На сайті Головного управління Державної фіскальної
служби України в області розміщено 78 інформаційних
матеріали з вказаної тематики. Протягом 2014 року у медіаполі регіону вийшло 321 відповідних інформаційних
повідомлень, з яких:
- на телебаченні – 59;
- на радіо – 112;
- у друкованих ЗМІ – 58;
- у мережі Інтернет – 92.
Крім того, на плазмових моніторах у центрах
обслуговування платників податків при місцевих
підрозділах Державної фіскальної служби регіону постійно
транслюються відеоролики стосовно небезпеки отримання
“сірих” зарплат.
Проблема легалізації “тіньової” трудової зайнятості
стала центральною темою 52 зустрічей представників
місцевих підрозділів Державної фіскальної служби регіону
з представниками бізнесу краю.
Зазначене питання також розглядалось під час 80-ти
семінарів, що були проведені фахівцями органів Державної
фіскальної служби в області.
Головним управлінням Пенсійного фонду України в
області протягом 2014 року питання щодо переваг
соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової”
зайнятості, детінізації заробітної плати найманих
працівників висвітлено в газетах (43 матеріали), на радіо і
телебаченні (72 матеріали).
Протягом 2014 року робочими органами виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності було розміщено в друкованих
засобах масової інформації 35 статей, здійснено 77 виступів
на радіо- та 40 виступів на телеканалах області з питань
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
У поточному році проведено 4 засідання обласної
робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати
і зайнятості населення.
Місцевими робочими групами з питань легалізації

соціального захисту
населення
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виконавча дирекція
Хмельницького
обласного відділення
Фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності,
управління виконавчої
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виплати заробітної плати і зайнятості населення,
створеними при райдержадміністраціях та виконкомах
міських (міст обласного значення) рад протягом 2014 року
здійснено перевірки суб’єктів господарювання, за
результатами яких виявлено 1360 порушень, у тому числі
трудового законодавства – 852, податкового – 453,
пенсійного законодавства – 55.
484 суб’єкти підприємницької діяльності легалізували
свою діяльність, перевірені роботодавці зареєстрували 882
трудових договори з найманими працівниками.
Реалізація вжитих в області заходів дала змогу вивести
з “тіні” 1412 осіб.
За результатами проведеної легалізації зайнятості
загальна сума донарахованих доходів в області (за оцінкою
районних та міських робочих груп з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення) становить
1,7 млн. грн., у тому числі податків 1,0 млн. грн., штрафних
санкцій 0,4 млн. грн. та страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
0,3 млн. гривень.
Протягом 2014 року питання легалізації трудових
відносин висвітлено засобами масової інформації у 2618
матеріалах (статті, радіо, телепередачі). Проведено 1349
заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Значна увага питанням легалізації тіньової зайнятості
приділяється під час інформаційних семінарів для
безробітних, які проводяться базовими центрами
зайнятості. Громадяни, що шукають роботу, і безробітні під
особистий підпис ознайомлюються із змістом пам'яткизастереження про передбачену чинним законодавством
відповідальність у разі приховування відомостей про
перебування у трудових відносинах. Протягом 2014 року
ознайомлено з даною пам’яткою 33,0 тисяч осіб.
Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань в області протягом січня, квітнятравня 2014 року було розміщено сіті-лайти на 10
площинах на центральних вулицях м. Хмельницького. Такі
сіті-лайти пропагували діяльність Фонду, важливість
легалізації трудових відносин, недопущення виплат
“тіньових” зарплат та привертали увагу до вирішення
питань охорони праці. Два сіті-лайта на дану тематику
розміщено у м. Нетішин.

12

Надання
безоплатних
індивідуальних і групових
консультацій з питань
організації
та
провадження
підприємницької
діяльності

постійно

13

Проведення
інформаційної
кампанії
(розповсюдження
інформаційних матеріалів
(буклетів, листівок тощо)
щодо
нормативноправового регулювання,
процедури
державної
реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень,
місцезнаходження органів
реєстрації прав тощо
Проведення
круглих
столів на теми: „Державна
реєстрація
обтяжень
речових прав на нерухоме
майно”,
„Надання
інформації з Державного
реєстру прав”
Створення
при
реєстраційних
службах
районних
(міськрайонних),
Нетішинського міського
управлінь
юстиції
консультаційних центрів з
питань
державної
реєстрації речових прав на
нерухоме майно

І квартал
2013 року

14

15

16

Проведення

навчальних

2013 рік

2013-2014
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2013 рік

У 2014 році обласною службою зайнятості проведено
роботу щодо надання безоплатних індивідуальних і
групових консультацій з питань організації та провадження
підприємницької діяльності відповідно до вимог Закону
України “Про зайнятість населення”. Базовими центрами
зайнятості області укладено угоди про співпрацю та
залучено
спеціалістів
органів
державної
влади,
територіальних органів міністерств, підприємств, установ
та організацій до надання консультацій з питань організації
та провадження підприємницької діяльності. Протягом
2014 року надано понад 2,4 тис. таких консультацій.
Виконано у термін, визначений Програмою

Виконано у термін, визначений Програмою

Наказом Головного управління юстиції від 14.03.2013
року № 130/09 створено інформаційно-консультативні
групи для надання роз'яснень та допомоги у заповненні
документів, що стосуються державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вищевказані
центри працюють в містах обласного значення, а саме:
м.Кам’янець-Подільський, м. Славута, м. Хмельницький, м.
Шепетівка, м.Старокостянтинів, м. Нетішин.
Реєстраційні служби територіальних управлінь юстиції
щотижня проводять інформаційні кампанії, здійснюється
роз’яснювальна робота серед населення з питань діяльності
органів державної реєстрації прав.
Питання стимулювання суб’єктів господарювання у

-

-

Обласний центр
зайнятості

-

-

Реєстраційна служба
Головного управління
юстиції в області,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

-

-

Реєстраційна служба
Головного управління
юстиції в області

-

-

Реєстраційна служба
Головного управління
юстиції в області

-

-

Хмельницький

семінарів
та
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консультативної допомоги
з
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та
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енергозберігаючих
технологій

2014 рік
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запровадженні енергозберігаючих технологій та розвитку
енергозбереження та енергоефективності як вагомих
чинників продуктивного господарювання в області було
предметом обговорення на засіданнях комісії із
заслуховування заходів підвищення енергоефективності
області на 2014 рік за участю райдержадміністрацій та
виконкомів міських (міст обласного значення) рад, які
проводились у травні, вересні 2014 року.
Особливу увагу приділено технічному переоснащенню
котелень із встановленням твердопаливних котлів,
проведенню гідроочистки систем опалення приміщень,
утепленню фасадів будівель, проведенню енергоаудитів
тощо.
У жовтні 2014 року відбувся круглий стіл на тему:
“Актуальні
питання
використання
в
області
відновлювальної енергії та теплозбереження”.
Під час зазначеного заходу проведено інформаційно
роз’яснювальну роботу з представниками районів щодо
необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та
використання
відновлювальних
джерел
енергії,
впровадження новітніх технологій у галузь енергетики,
необхідності утеплення будівель закладів бюджетної сфери
та
впровадження
заходів
енергозбереження
з
використанням обладнання, що працює на альтернативних
видах палива.
У грудні 2014 року проведено нараду за участю
райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст
обласного значення) рад, на якій проаналізовано виконання
заходів, які були впроваджені у 2014 році та сформовано
план заходів з енергозбереження на 2015 рік.
Протягом 2014 року спеціалістами ДП “Хмельницький
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації” (далі – Центр) проведено ряд виїзних мінісемінарів на підприємствах, що зацікавлені у впровадженні
систем управління якістю та безпечністю харчових
продуктів (ТМ “Мамин хліб”, ПП “Ізяславмолпродукт”,
ТДВ “Дунаєвецький маслозавод”, ПП “Дживальді”,
СТ “Домашній хліб”, ПАТ “Укрелектроапарат”).
Для надання консультацій, методичної допомоги з
питань розробки систем управління якістю, безпечністю
харчових продуктів та інших в Центрі функціонує
консультативний пункт, актуальна інформація для
суб’єктів підприємництва розміщується на сайті Центру.
18 липня 2014 року Головним управлінням ветеринарної
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медицини в області організовано семінар на тему: “Система
управління
безпечністю
харчових
продуктів
на
м'ясопереробних підприємствах (НАССР)”, учасниками
якого стали власники м'ясопереробних підприємств,
відомчі лікарі, офіційні лікарі ветеринарної медицини
області.
03 вересня 2014 року спеціалістами ДП “Хмельницький
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації” проведено семінар для підприємств
Хмельницької області на тему: “Практичні аспекти
входження українських товарів на ринок ЄС”.
19 листопада 2014 року на базі Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації, за
участю представників ДП “Хмельницький наукововиробничий
центр
стандартизації,
метрології
та
сертифікації” для керівників та спеціалістів підприємстввиробників харчової продукції проведено семінар щодо
розробки, впровадження та застосування систем управління
якістю та інших систем управління.
З метою проведення інформаційно-методичного
забезпечення з питань впровадження систем управління
якістю сектором інформаційного забезпечення ДП
„Хмельницькстандартметрологія” протягом 2014 року
виготовлено та розповсюджено 231 нормативний документ
для 70 підприємств та надано методичну допомогу з питань
актуалізації нормативних документів 44 підприємствам
області.

Протягом 2014 року на постійній основі здійснювалася
актуалізація бази даних сертифікованих систем управління
якістю підприємств області. За базою даних у
Хмельницькій області сертифіковано СУЯ на 52
підприємствах, двох органах місцевого самоврядування та
інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій
області.
Головним управлінням ветеринарної медицини в
області протягом 2014 року проводилися навчання з
порядку дій при виникненні загрози небезпечних ситуацій,
зокрема, у м. Кам’янець-Подільський:
- 25.07.2014 року – навчання на тему: “Епізоотична
ситуація по сказу. Основні заходи з профілактики та
ліквідації”;
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метрології та
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фітосанітарної лабораторії
у
м.
Кам’янецьПодільський;
створення біолабораторії
Організація
навчання
соціально-незахищених
категорій громадян, у
тому числі безробітних, за
професіями, що дають
змогу
займатися
підприємницькою
діяльністю

- 15.08.2014 року – навчання на тему: “Державна
програма моніторингу хвороб домашньої птиці”.

У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів питання
створення фітосанітарної лабораторії у м. Славута
відстрочено на невизначений термін.

Державна фітосанітарна
інспекція в області

2013 рік

-

2013 рік

-

2014 рік

2013 рік
2014 рік

У 2014 році обласним центром зайнятості та його
місцевими підрозділами охоплено навчанням 1,8 тис.
безробітних з числа соціально-незахищених верств
населення, в тому числі за напрямами та професіями, що
дають змогу займатися підприємницькою діяльністю.
Зокрема, на курсах „Основи підприємницької діяльності”
проходили навчання 75 осіб з обмеженими можливостями.
Отримали одноразову допомогу по безробіттю для
організації власної справи 171 особи згаданої категорії, 90
інвалідів.
Хмельницький центр перепідготовки та соціальної
адаптації Трастовий фонд НАТО "Партнерство заради
миру" починаючи з серпня 2013 року організовує
професійне
навчання
(перепідготовку,
підвищення
кваліфікації) 141 особи з числа військовослужбовців,
звільнених в запас або відставку, а також включених в план
звільнення зі Збройних Сил України. В тому числі у
м. Хмельницький, м. Житомир, м. Кам’янець-Подільський 91 особа, в м. Харків - 50 осіб.
Станом на 01.01.2015 року Хмельницький центр

-

Державний
бюджет
Державний
бюджет
Державний
бюджет

-

Обласний центр
зайнятості,
Хмельницький
національний
університет
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Проведення
семінарів
“Від бізнес-ідеї до власної
справи” із залученням
успішних підприємців з
метою
ознайомлення
безробітних з їх досвідом
роботи
у
веденні
підприємницької
діяльності
Популяризація досягнень
суб’єктів підприємницької
діяльності
шляхом
проведення
урочистих
заходів з нагоди Дня
підприємця

Постійно

Сприяння участі суб’єктів
малого та середнього
підприємництва
у
Всеукраїнському конкурсі
якості продукції (товарів,
робіт,
послуг)
“100
кращих товарів України”
на регіональному рівні

Щорічно

2013 рік
2014 рік

перепідготовки та соціальної адаптації Трастовий фонд
НАТО "Партнерство заради миру" у зв’язку із закінченням
дії програми соціальної та професійної адаптації
військовослужбовців, звільнених в запас або відставку
припинив свою діяльність.
З метою підвищення поінформованості клієнтів служби
зайнятості щодо перспектив розвитку підприємництва та
можливостей створення власного бізнесу проведено 300
тематичних семінарів „Від бізнес-ідеї до власної справи”,
до яких залучено 2,8 тис. осіб. У проведенні семінарів
беруть участь фахівці управлінь економіки та
агропромислового розвитку місцевих органів виконавчої
влади, податкової інспекції, підприємці та колишні
безробітні, які досягли успіхів у власному бізнесі.
05 вересня 2014 року в облдержадміністрації відбулися
урочисті збори з нагоди святкування Дня підприємця.
Кращі представники підприємництва регіону були
відзначені нагородами Комітету з питань підприємництва,
регуляторної та антимонопольної політики Верховної Ради
України, Ради підприємців Кабінету Міністрів України,
обласної державної адміністрації, обласної ради, обласного
центру зайнятості, управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань в області,
Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області, Хмельницької митниці
Міндоходів, Хмельницької торгово-промислової палати,
державної
бюджетної
установи
“Хмельницький
регіональний центр з інвестицій та розвитку”.
З 03 по 12 вересня 2014 року аналогічні заходи
відбулися в усіх районах та містах обласного значення.
08 жовтня 2014 року у приміщенні Хмельницької
торгово-промислової палати проведено фінальні заходи
регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів
України” (далі – Конкурс) у 2014 році.
У регіональному етапі Конкурсу у 2014 році взяли
участь 50 суб’єктів підприємництва області.
Переможцями за номінаціями:
- “Продукція – продовольчі товари” визначено 19
суб’єктів підприємництва;
- “Продукція – промислові товари для населення” – 5
суб’єктів;
“Продукція
–
товари
виробничо-технічного

-

-

Обласний центр
зайнятості

-

Місцеві
бюджети

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад,
територіальні
підрозділи
центральних органів
виконавчої влади

-

-

ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”, інспекція
з питань захисту прав
споживачів в області,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

призначення” – 4 суб’єкта;

27

Популяризації
історій
успіху
інноваційних
підприємців

Постійно

- “Роботи та послуги, які виконуються або надаються у
побутовій та виробничих сферах” – 4 суб’єкта
підприємництва.
20 листопада 2014 року під патронатом Президента
України відбувся Всеукраїнський Конкурс, участь у якому
взяли три підприємства з м.Хмельницький. З них:
- перемогли і потрапили до переліку “100 кращих товарів
та послуг України-2014” ПП “Віконні системи ЄМ” (блоки
віконні та дверні балконні з ПВХ) та ПП “Приватна
поліклініка
“Малятко
(медичніАнатолій
послуги);Іванович в
- лауреатом
став Плюс”
ФОП Собко
номінації “Роботи або послуги, які виконуються або
надаються у побутовій та виробничій сферах”.
Робота щодо популяризації промислових підприємств
області, в тому числі інноваційно-активних, проводиться
постійно. На зустрічах з іноземними делегаціями
презентується інформація про підприємства та їх
продукцію. Підприємства запрошуються до участі у
різнопланових зустрічах з представниками бізнесу країн
СНД, Західної Європи, які проводяться у Хмельницькій
торгово-промисловій палаті, а також у Всеукраїнських та
Міжнародних виставках.
Питома вага промислових підприємств, що займалися
інноваціями в 2013 році, становила 18,2 відсотка. Загальна
сума витрат становила 113,1 млн. грн., з яких 109,4
млн.грн. – на придбання машин та обладнання, пов’язаного
з упровадженням інновацій.
Довідково. Інформація про результати статистичних
спостережень щодо інноваційної діяльності підприємств
за 2014 рік буде сформована до 01 липня 2015 року.
За видами економічної діяльності найбільша частка
інноваційно-активних
підприємств
належить
підприємствам машинобудування (36,6% обстежених
підприємств цього виду діяльності), з виробництва
хімічних речовин і хімічної продукції (25,0%), меблів,
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування
(25,0%), виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів (22,4%).
Найвищу інноваційну активність виявили підприємства
міста Старокостянтинів та Віньковецького, Волочиського,
Городоцького, Новоушицького, Старокостянтинівського
районів.
Інноваційні
види
продукції
впроваджували

-

-

Управління
інфраструктури та
туризму
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

28

Надання
організаційної
підтримки
створенню
об’єктів інфраструктури
підтримки
підприємництва (бізнесцентри, бізнес-інкубатори,
технопарки, інноваційні
центри)

Постійно

16 підприємств, кількість яких становила 23 найменування,
з них 9 – нові види машин, устаткування, приладів, апаратів
тощо. Нову для ринку продукцію впровадили
2 підприємства кількістю 3 найменування.
Інноваційну продукцію реалізували 46 підприємств на
суму 263,2 млн. грн. (1,6% до загального обсягу
реалізованої промислової продукції). Серед видів
економічної діяльності найбільша частка належить
підприємствам з виробництва меблів, іншої продукції,
ремонту
і
монтажу
машин
і
устаткування,
машинобудування, з виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів, текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів.
Продукцію, що була новою виключно для підприємства
реалізовувало 93,5% підприємств. Її обсяг становив 261,9
млн. гривень. Продукцію, що була новою для ринку,
реалізувало 4 підприємства. Обсяг такої продукції становив
1,3 млн. гривень.
Станом на 01 січня 2015 року в області функціонують 3
бізнес-центри, бізнес-інкубатор, 2 технопарки, 3 лізингові
центри, фонд підтримки підприємництва, інвестиційний та
інноваційний фонди.
Крім того, в області діють 164 інформаційноконсультаційні установи. Серед них: районна громадська
організація “Волочиська районна сільськогосподарська
дорадча
служба”,
громадська
організація
спілки
підприємців Волочиського району (м. Волочиськ),
асоціація підприємців Ізяславського району (м. Ізяслав),
міська громадська організація “Асоціація підприємців”,
міська громадська організація “Центр економічного
розвитку”
(м.
Нетішин),
спілка
підприємців
“Відродження”, товариство підприємців “Край”, асоціація
підприємців
(м.
Славута),
асоціація
підприємців
(м. Старокостянтинів), Шепетівська міська громадська
організація
“Шепетівська
спілка
підприємців”,
Шепетівська міська громадська організація “Асоціація
“Співдружність” (м. Шепетівка).
У
місті
Славута
створено
індустріальний
(промисловий)
парк “Славута”,
який передбачає
будівництво та діяльність підприємств у сфері
металообробки, виробництва будівельних матеріалів,
обробки деревини, переробки тваринних, харчових
продуктів і смакових речовин.

-

-

Райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
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Створення
бізнесінкубаторів
у
містах
Хмельницький,
Старокостянтинів
та
Шепетівка

Створення сприятливих
умов
для
утворення
молодіжних центрів з
питань
організації
та
розвитку
молодіжного
підприємництва

2013 рік

2013 рік
2014 рік

Крім зазначених виробничих об’єктів планується
розміщення офісно-ділового, логістичного та складського
комплексів, які можуть включати офіси вільного
планування, кімнати переговорів, відділення банківського
обслуговування, кафе або їдальня, бізнес-готель, вуличні
автостоянки.
На виконання Стратегії розвитку Хмельницької області
до 2020 року в області створено громадську організацію
“Регіональний центр розвитку туризму”, метою діяльності
якої є сприяння розвитку туристично-курортної галузі.
У місті Хмельницький активно працює Центр
підтримки малого підприємництва. Підприємці міста
мають змогу безкоштовного користування ресурсами
Центру (приміщення, оргтехніка, інформаційно-методичне
забезпечення, навчальні тренінги, семінари, консультації,
тощо). Протягом 2014 року послугами Центру підтримки
малого підприємництва скористались 13 підприємців. 112
підприємцям надано консультаційні послуги, 560
підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну
справу, взяли участь у 38-ми семінарах-тренінгах.
У зв’язку з обмеженістю бюджетних коштів питання
створення бізнес-інкубаторів у містах Хмельницький,
Старокостянтинів
та
Шепетівка
відстрочено
на
невизначений термін.

Реалізації потенціалу молоді у започаткуванні бізнесу
сприяє громадська організація “Молодіжний центр праці”
(м. Хмельницький) шляхом надання консультацій із
написання резюме, бізнес-плану та організації власної
справи.
Молодіжні
бізнес-центри
при
Хмельницькому
Національному університеті, Хмельницькому університеті
управління та права забезпечують студентам можливість
реалізувати
свої
творчі
здібності,
сприяють
працевлаштуванню
найкращих
задовольняють
інформаційні потреби широкого кола осіб, які займаються
або планують займатися підприємницькою діяльністю.
28 травня 2014 року на базі молодіжного центру
Хмельницького університету управління та права відбулося
засідання круглого столу на тему “Перспективи розвитку
молодіжного підприємництва у Хмельницькій області”, під

-

Місцеві
бюджети

-

Інші
джерела

-

-

Виконкоми
Хмельницької,
Старокостянтинівської,
Шепетівської міських
рад, Департамент
економічного розвитку і
торгівлі
облдержадміністрації
Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад

31

Створення
наукового
парку
“Інноваційний
розвиток Поділля”

2013 рік

час якого були обговорені актуальні питання щодо
можливостей започаткування та ведення підприємницької
діяльності серед молоді Хмельниччини, пошуку нових
можливостей для реалізації студентських бізнес-ідей на
практиці, взаємостосунків між державними установами,
підприємницькими
структурами
й
громадськими
організаціями щодо сприяння розвитку молодіжного
підприємництва.
Під час круглого столу обговорено теми: “Сприяння
суб’єктам господарювання в активізації інвестиційної
діяльності”, “Основні проблеми започаткування власної
справи
молоддю”,
“Основні
напрями
створення
сприятливого бізнес-середовища у місті Хмельницькому”,
“Сприяння розвитку бізнесу в умовах реалізації
інтеграційних процесів в Україні”, “Правове регулювання
підприємницької
діяльності”,
“Місце
податкового
навантаження у розвитку малого підприємництва”, “Сплата
єдиного податку фізичними особами – підприємцями”,
“Адміністрування єдиного соціального внеску”.
Невід’ємною складовою у роботі з молоддю є
використання та розповсюдження друкованої продукції,
використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, а також залучення засобів масової інформації
щодо питань розвитку молодіжного підприємництва.
З метою створення наукового парку “Енергоефективні
технології” на базі вищих навчальних закладів IV рівня
акредитації, а саме Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка, Державного вищого
навчального закладу “Національний гірничий університет”,
Івано-Франківського
національного
технічного
університету нафти і газу та національного університету
підписано меморандум про створення наукового парку.
Для створення спільного статутного фонду, кожним
вузом проведено оцінку трьох власних основних патентів
для визначення їхньої вартості як об’єкта інтелектуальної
власності. Як результат, обсяг статутного фонду наукового
парку становить 600,0 тис. гривень.
Згідно з проектом Програми розвитку новітніх
технологій, що мають потребу у західному регіоні,
науковий парк планує проводити роботи у напрямах
“енергозберігаючі технології, енергоефективність”, “ІТтехнології”, “Медико-біологічна діагностика та лікування”,
“Зміцнення деталей машин та трибологія”, “Нові матеріали
та композиційні складові”.
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На даний час пакет документів знаходиться на
погодженні у Міністерстві освіти і науки України для
реєстрації наукового парку.
Хмельницьким національним університетом, як
ініціатором
створення
Енергетичного
кластеру,
проводяться узгоджувальні дії між потенційними
учасниками кластеру, готується пакет установчих
документів.
В ДП “Хмельницькстандартметрологія” функціонує
консультативний пункт з надання консультацій, методичної
допомоги з питань розробки та впровадження систем
управління (якістю, безпечністю харчових продуктів та
інших).
Протягом ІV кварталу 2014 року підприємствам
Хмельницької області надавалась методична допомога з
питань розробки та впровадження систем управління
якістю та безпечністю харчових продуктів.
Спеціалісти Центру провели остаточну перевірку та
оцінку системи управління безпечністю харчових
продуктів на відповідність ДСТУ ISO 22000:2007 ТОВ
“Подільський бройлер” ТМ “Адамівські ковбаси”
(Віньковецький район, с. Адамівка).
Також надано 54 консультації з питань розробки та
впровадження
систем
управління
якістю
27 підприємствам.
Станом
на
01.01.2015
року
за
даними
ДП “Хмельницькстандартметрологія” в Хмельницькій
області діють сертифіковані системи управління:
- системи управління якістю (СУЯ) на 52
підприємствах;
- системи управління безпечністю харчових продуктів
(СУБХП) на 8 підприємствах.
Програмою розвитку агропромислового комплексу у
Хмельницькій області на 2012-2016 роки на 2014 рік
передбачено фінансову підтримку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів у розмірі 1,0 млн. гривень.
Сесією обласної ради кошти в 2014 році на вищезазначений
напрямок не виділялись.
До проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
щодо започаткування власної справи обласна служба
зайнятості залучає інших соціальних партнерів, зокрема
виробничий кооператив “Сільськогосподарська дорадча
служба “Агро аргумент”, ТОВ “Вектор успіху”.
В області діє 13 обслуговуючих сільськогосподарських
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кооперативів(у тому числі 5 – багатофункціональні) та 15
сільськогосподарських виробничих кооперативів.
Крім того, функціонує 4 кооперативи, що займаються
збором молока у населення. На сьогодні вони забезпечені
транспортом та лабораторним обладнанням.
Станом на 01.01.2015 року за кластерною формою
господарювання в області діє громадська організація
“Вторинні метали” (м. Хмельницький), основною метою
якої є розвиток взаємовідносин між державними органами
та суб'єктами підприємництва, що займаються заготівлею,
переробкою, металургійною переробкою металобрухту,
побудова цих взаємовідносин виключно на підставі
діючого законодавства, а також спрямування зусиль на
всебічне та послідовне сприяння становленню та розвитку
діяльності
суб'єктів
підприємництва,
захисту
їх
економічних, та інших спільних інтересів. До складу
організації входить 10 учасників.
У місті Хмельницький у форматі кластерного
об’єднання функціонує асоціація “Регіональне будівництво
Хмельниччини”, до складу якої входять будівельні
підприємства та організації, підприємства будівельної
індустрії та виробники будівельних матеріалів і
конструкцій, проектні організації тощо. Метою діяльності
кластеру є активізація будівництва об'єктів в області,
подолання негативних явищ в галузі будівництва. Крім
того, діяльність кластеру спрямована на організацію
розроблення проектів та будівництво нових об'єктів,
впровадження нових економічних технологій виробництва
високоефективних будівельних матеріалів та сучасних
методів будівництва, тощо.
У місті Кам’янець-Подільський функціонує кластерне
утворення – громадська організація “Подільська гільдія
ремісників”. Основною метою діяльності кластеру є
відродження та популяризація ремесел та культури
Середньовіччя у місті Кам’янець-Подільський. Ще одним
напрямом діяльності громадської організації “Подільська
гільдія ремісників” є організація мистецьких виставок,
експозицій із залученням кращих художників, скульпторів,
митців Поділля та інших регіонів України, світу.
Ефективно
працює
Подільсько-Буковинський
туристичний кластер, учасниками якого виступають міські
ради трьох міст: Кам’янця-Подільський, Чернівці та Хотин.
Комплексний підхід дає можливість за два-три роки
довести туристопотік регіону до 2,0 млн. людино/ночей
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щороку.
Кластер сільського туризму “Оберіг” об’єднує осіб, які
працюють для розвитку громади та впроваджують
інноваційну технологію розвитку сільського туризму у
с. Гриців (Шепетівський район).
Кластер об’єднує 5 агроосель, які приймають туристів,
бажаючих відпочити в селі.
За ініціативою кластеру “Оберіг” розповсюджується
інформація та надається консультативна допомога
населенню щодо організації роботи у секторі сільського
зеленого туризму. При кластері функціонує центр
сільського зеленого туризму, на базі якого проводяться
відповідні семінари, тренінги, лекції, “круглі столи” тощо.
Осередки
зеленого
туризму
розвиваються
у
Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-Подільському,
Летичівському,
Новоушицькому,
Славутському,
Старокостянтинівському,
Шепетівському
та
Ярмолинецькому районах.
Хмельницькою торгово-промисловою палатою (ТПП)
протягом ІV кварталу 2014 року забезпечувалася участь
суб’єктів малого та середнього підприємництва області у
міжрегіональних виставках-ярмарках, які проходили у
виставковому залі Хмельницької торгово-промислової
палати:
- 30 вересня-03 жовтня 2014 року на виставковому
заході “Світ осені” де презентовано одяг, взуття, ковдри,
головні убори, сувеніри, косметика, парфумерія. Саджанці,
розсада, насіння, добрива, декоративні рослини, садовогородне приладдя, мототехніка, засоби для боротьби зі
шкідниками;
- 11-14 листопада, 02-05 грудня 2014 році – виставка
“Зимові візерунки”, “Подільська зима”, де було
презентовано зимову колекцію одягу та взуття, сувенірну
продукцію, дрібниці для дому, напої та продукти
харчування;
- 16-19 грудня – виставка “Різдвяний ярмарок”, де
презентовано новорічні сувеніри, подарунки, прикраси,
галантерея, косметика, парфумерія, зимові новинки легкої
промисловості.
З нагоди Дня працівників культури, аматорів народної
творчості та Дня майстра відбулась виставка робіт та
майстер-класи з лозоплетіння учнів Нетішинської дитячої
художньої школи.
Протягом 2014 року в населених пунктах області
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проведено 2555 ярмарок з продажу сільськогосподарської
продукції.
Обсяг реалізації сільськогосподарської продукції на
ярмарках області за 2014 рік становив 16,3 тис. тонн на
суму 226,6 млн. грн., що відповідно на 2,6 тис. тонн та на
25,7 млн. грн. більше обсягів реалізації на ярмарках області
за 2013 рік.
У м. Хмельницький працює постійно діюча виставкаярмарок з торгівлі продовольчими товарами місцевих
виробників, на якій реалізують власну продукцію 38
переробних підприємств області.
Протягом 2014 року надавалися безоплатні торгові
місця фермерам для збуту продукції власного виробництва,
у тому числі органічної сільгосппродукції, на ярмаркових
заходах у місті Хмельницький та районах області.
На Центральному ринку м. Хмельницький торгові
місця для сільгоспвиробників надаються безкоштовно на
постійній основі.
Знижено вартість торгівельних місць на фермерських
рядах ринків у містах обласного значення та районних
центрах.
З метою створення сприятливих умов для розвитку
народних ремесел та кустарних промислів у IV кварталі
2014 року проводилися пересувні виставки художніх
витинанок переможців обласного конкурсу витинанок,
присвяченого 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка у
Шепетівському музеї М.Островського та Нетішинському
краєзнавчому музеї.
В листопаді 2014 року художні вироби молодих
майстрів з міста Кам’янець-Подільський було представлено
на Всеукраїнській виставці “Кращий твір року” в
Національній спілці майстрів народного мистецтва
України, що проходила у м. Київ.
Протягом 2014 року підготовка майстрів народних
ремесел в м. Кам’янець-Подільський проводилася на базі
професійного художнього ліцею та училища культури
(спеціальності: народна художня творчість, образотворче та
декоративно-прикладне мистецтво, різьбяр по дереву та
бересті), в Шепетівському районі – на базі Грицівського
вищого художнього професійного училища №13 за
професіями “Вишивальниця” та “Виконавець художньооформлювальних робіт”, спеціалістів з образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.
В науково-виробничому комбінаті міста Волочиськ
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запроваджено навчальні програми по підготовці фахівців з
виготовлення товарів народних промислів (сувенірів з
дерева, українських вишивок, біжутерії тощо).
В навчальних закладах створено умови для курсового
професійно-технічного навчання осіб з числа незайнятого
населення шляхом розширення переліку ліцензованих
професій художнього профілю і народних ремесел, серед
яких “Ткач”, “Килимарниця”, “Виробник художніх виробів
з кераміки”, “Виробник художніх виробів з дерева”.
Діючі осередки художніх народних промислів – групи
майстрів та їх сім’ї – працюють у домашніх або
орендованих майстернях як приватні підприємці,
виготовляючи вироби декоративно-прикладного мистецтва
у
м.
Хмельницький,
м.
Кам’янець-Подільський,
м. Нетішин, м. Полонне, с. Самчики, інших населених
пунктах області.
У місті Кам’янець-Подільський функціонує кластерне
утворення – громадська організація “Подільська гільдія
ремісників”. Основною метою діяльності кластеру є
відродження та популяризація ремесел та культури
Середньовіччя в Кам’янці-Подільському. Ще одним
напрямком діяльності “Подільської гільдії ремісників” є
організація мистецьких виставок, експозицій, із залученням
кращих художників, скульпторів, митців Поділля та інших
регіонів України, світу. За сприяння об’єднання в місті вже
проведено ряд виставкових заходів народних митців.
На території Старого міста створено та здійснює
господарську діяльність “Сувенірне містечко”, у якому
працюють 73 підприємці. Традиційно народними
майстрами та умільцями під час проведення фестивалів та
загальноміських заходів (вишивка, гончарі, ковалі, вироби з
бісеру, різьблення по дереву та ін.) проводяться майстеркласи.
У місті Кам’янець-Подільський діє виставкова зала, де
художники, фотографи мають змогу належним чином
представити свої роботи на огляд широкому загалу.
З метою збереження, відродження та популяризації
декоративно-прикладного мистецтва в Полонському
районні створено любительські об’єднання з декоративноприкладного мистецтва, а саме: “Любисток”, “Мальовничі
візерунки”, “Вишиванка”, “Рушничок”.
На території Деражнянського району працюють
майстри, які займаються виготовленням кустарномеблевого виробництва з використанням місцевої сировини

(корзини, меблі).
В Красилівському районі розповсюджений столярний
промисел, здійснюється виробництво виробів з бетону,
гіпсу та цементу, виробництво текстильних виробів.
В
селах
Кадиївка,
Правдівка,
Соколівка
Ярмолинецького
району
та
селищі
Ярмолинці
зареєстровані приватні підприємці-фізичні особи, які
спеціалізуються на виробах з деревини: виготовляють на
замовлення альтанки, столики, декоративні вази для квітів,
вхід-арки до саду, декоративні вози, млини, вітряки,
криниці, драбини, огорожі тощо. Серед пропонованих
виробів – фігури із дерева, фігурна різьба, орнаменти з
дерева, вироби з плетеної лози та інше.
У с. Адамівка Віньковецького району є підприємці, які
займаються гончарством, у селах Ст. Нетечинці, Майдан
Олександрівський – лозо- та соломоплетінням, у селах
Гоголі, Фащіївка, Карижин – виготовленням виробів з
дерева, різьбою по дереву. На території Віньковецького
району є значна кількість вишивальниць.
В Городоцькому районі відроджена художня обробка
металу. У місті Городок створено приватне підприємство
по виробництву кованих виробів. Цей промисел почав
друге життя і успішно розвивається, замовлення надходять
з інших областей та країн. Крім того, народними
художніми промислами у районі займаються 68 народних
умільців (вишивка, художня обробка дерева, металу,
в’язані вироби, макраме, писанкарство, вироби з бісеру,
іконопис та коровайниці).
У селі Пашківці Старокостянтинівського району
зареєстровано приватного підприємця, який виготовляє
вироби із скла.
При районному будинку культури створено туристичноальпіністський клуб.
В місті Волочиськ діє ательє по виготовленню товарів
народного промислу та вишиванок.
В області послуги з “сільського” та “зеленого” туризму
надають 76 агроосель з одноразовим прийомом – 929 осіб.
Осередки
“зеленого”
туризму
діють
у
Городоцькому, Деражнянському, Кам’янець-Подільському,
Летичівському, Новоушицькому, Старокостянтинівському,
Славутському, Шепетівському та Ярмолинецькому
районах.
В Новоушицькому районі розроблено туристичний
паспорт на історичні, культурні та рекреаційні об’єкти
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Проведення
циклу
семінарів
з
питань
впровадження
механізмів,
що
забезпечують
роботу
підприємств в умовах
Світової
організації
торгівлі
Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи
для жителів сільської
місцевості в напрямку
розвитку
фермерства,
заготівлі та переробки
сільськогосподарської
продукції,
рибництва,
бджільництва,
відродження
народних
промислів тощо

2013 рік
2014 рік

2013 рік
2014 рік

району. Також розроблено 4 туристичні маршрути, а саме,
до р. Дністер в с. Рудківці, до маєтку Мархоцького в
с. Отроків, до костелу св. Яна Непомука та до Волосного
правління в с. Заміхів.
З метою залучення майстрів народного мистецтва у
навчанні населення народним промислам і ремеслам у
ІV кварталі 2014 року відбулися виставки в закладах
культури Шепетівського району:
- 09.10.2014 року - виставка робіт народних майстринь
“Гріє душу село, моє рідне село”. На виставці були
представлені вишиті сорочки, рушники, серветки, вишиті
ікони, картини;
- 19.10.2014 року - виставка народних умільців “Селомоя колиска”. Представлені наступні роботи: вироби з
віражного розпису, ляльки-мотанки, сувеніри з природного
матеріалу, картини, вишиті рушники;
- 14.11.2014 року - виставка народних умільців
“Покрова святої Богородиці” (художня вишивка, вишивка
хрестиком);
- 13.12.2014 року - оформлена персональна виставка
“Калиту кусати їду”, під час якої представлені вишиті
рушники, серветки, сорочки, ікони (бісер).
Протягом 2014 року спеціалістами ДП “Хмельницький
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації” проведено ряд виїзних міні-семінарів на
підприємствах, що зацікавлені в впровадженні систем
управління якістю та безпечністю харчових продуктів (ТМ
“Мамин
хліб”,
ПП
“Ізяславмолпродукт”,
ТДВ “Дунаєвецький маслозавод”, ПП “Дживальді”,
СТ “Домашній хліб”, ПАТ “Укрелектроапарат”).
У базових центрах зайнятості в профінформаційних
секторах створені куточки “Відроджуємо народні
промисли”, в яких міститься інформація про професії, які
віднесені до народних промислів (буклети та листівки,
матеріали преси, відеофільми, зразки виробів тощо). Для
безробітних проводяться семінари – презентації таких
професій.
Департаментом
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
проводиться
інформаційнороз’яснювальна робота для жителів сільської місцевості в
напрямку розвитку фермерства, заготівлі та переробки
сільськогосподарської продукції, рибництва, бджільництва,
відродження народних промислів тощо шляхом проведення
загальних та кущових нарад.

-

-

ДП “Хмельницький
науково-виробничий
центр стандартизації,
метрології та
сертифікації”

-

-

Обласний центр
зайнятості,
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
сільськогосподарські
дорадчі служби, органи
місцевого
самоврядування,
Регіональний фонд
підтримки
підприємництва по
Хмельницькій області

Обласною службою зайнятості широко пропагуються
різноманітні форми зайнятості на селі. Серед них –
розвиток підсобного господарства, організація власного
бізнесу, створення комунальних підприємств, сільський
туризм тощо.
Протягом 2014 року для безробітних мешканців
сільських населених пунктів проведено 130 семінари
„Служба зайнятості працівникам села”, участь в яких взяли
1,9 тис. осіб, близько 150 семінарів з питань “сільського”
туризму за участю 2,0 тис. осіб, понад 100 семінарів
“Ефективне ведення сільського господарства”, участь в
яких взяли понад 1,6 тис. осіб.
Розділ 5. Цільова програма підготовки та розширення кадрового потенціалу малого та середнього підприємництва
1
Проведення
2013 рік
В професійно-технічних навчальних закладах області
інформаційно2014 рік
запроваджено викладання предметів за вибором учнів
просвітницьких заходів
“Ділова активність” та “Основи підприємницької
для учнів та студентів з
діяльності”.
основ підприємницької
7 вищих навчальних закладів здійснюють підготовку
діяльності в
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший
загальноосвітніх,
спеціаліст”
за
спеціальностями:
“Організація
професійно-технічних та
виробництва”, “Економіка підприємства”, “Фінанси”,
вищих навчальних
“Маркетингова діяльність”, “Організація обслуговування
закладах
населення”, “Товарознавство та комерційна діяльність”,
“Комерційна діяльність”.
У вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівнів
акредитації, а саме: Хмельницькому національному
університеті, Хмельницькому університеті управління та
права, університеті економіки і підприємництва,
Хмельницькому економічному університеті здійснюється
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів
бакалавр та спеціаліст за спеціальностями “Економіка
підприємства”, “Управління персоналом і економіка
праці”, “Менеджмент” .
У
Кам’янець-Подільському
коледжі
харчової
промисловості Національного університету харчових
технологій у лекційному курсі студентам пропонуються
матеріали по впровадженню набутих знань у виробничу
діяльність та при відкритті власної справи.
2
Організація та проведення
2013 рік
Відповідно до Указу Президента України від
обласних турів
2014 рік
06.10.1999 року № 1285 “Про заходи щодо забезпечення
всеукраїнських
працевлаштування молоді” протягом минулих років в
молодіжних конкурсів
області щорічно проводились конкурси бізнес-планів
бізнес-проектів серед
підприємницької діяльності серед молоді.
молоді, яка бажає
Разом з тим, у зв’язку із складною ситуацією, що
41

Проведення
семінарів
“Служба
зайнятості
працівникам
села”,
“Ефективне
ведення
сільського господарства”,
з
основ
організації
сільського
зеленого
туризму,
а
також
семінарів-тренінгів
із
залученням
соціальних
партнерів

2013 рік
2014 рік

-

Обласний центр
зайнятості

-

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
загальноосвітні,
професійні та вищі
навчальні заклади
освіти, заклади
післядипломної роботи

-

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного

започаткувати або
розширити власний бізнес
3

Здійснення
профорієнтаційної роботи
серед шкільної молоді

2013 рік
2014 рік

склалася на Сході України, організація конкурсу бізнеспланів підприємницької діяльності серед молоді у 2014
році не здійснювалася.
Відділами (управліннями) освіти і науки, молоді та
спорту спільно з центрами соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді райдержадміністрацій, виконкомів
міських (міст обласного значення) рад та обласною
службою зайнятості, організовуються ярмарки професій,
інформування учнівської молоді про світ професій та
шляхи їх набуття з метою створення умов для
професійного самовизначення, формування психологічної
готовності школярів до свідомого вибору професій.
На сьогоднішній день найбільш популярними
професіями серед молоді є: програміст, менеджер, юрист,
економіст.
З метою популяризації робітничих професій та
підвищення їх престижності серед учнівської молоді
проводяться різноманітні акції: “Професійний всесвіт”,
фестивалі “Поринь у світ професій”, “Світ професій: мій
вибір - мій успіх!”, виставки “Моя улюблена професія”,
“Моя майбутня професія”.
У загальноосвітніх навчальних закладах вчителями,
працівниками центрів зайнятості, роботодавцями
на
батьківських
зборах
проводиться
інформаційнороз’яснювальна робота щодо важливості вибору професій,
затребуваних на ринку праці.
У професійно-технічних навчальних закладах області
створені ради та учнівські волонтерські загони, агітаційні
бригади з профорієнтаційної роботи, функціонують
консультативні пункти для проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів та їх батьками щодо важливості
вибору конкурентноспроможних робітничих професій та
працевлаштування на підприємствах області. З метою
інформування випускників шкіл про потреби ринку праці,
актуальні професії, а також формування позитивної
мотивації
до набуття
робітничих професій, що
користуються сталим попитом на ринку праці та
забезпечують
гарантоване
працевлаштування
у
професійно-технічних навчальних закладах проведено
профорієнтаційні заходи, зокрема: Дні відкритих дверей
та презентації професій, Дні кар’єри за участю
працедавців. Практикується укладання трьохсторонніх
угод з районними (міськими) центрами зайнятості,

значення) рад
-

Місцеві
бюджети

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

4

Організація
профорієнтаційних
осередків із надання
молодим підприємцям та
молодим особам, що
планують здійснювати
підприємницьку
діяльність юридичних,
психологічних та
соціально-педагогічних
послуг

2013 рік
2014 рік

5

Проведення на базі вищих
навчальних закладів
спільних заходів з
потенційними
роботодавцями, у тому
числі днів кар’єри,
ярмарків вакансій тощо

2013 рік
2014 рік

відділами
освіти
та
ПТНЗ
щодо
проведення
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді.
Залучаються до проведення профорієнтаційної роботи
волонтерські загони, агітбригади ПТНЗ. При обласному
державному центрі зайнятості створена методична рада з
питань профорієнтації населення, до складу якої включені
спеціалісти управління професійної освіти та ресурсного
забезпечення департаменту та працівники Науковометодичного
центру
професійно-технічної
у
Хмельницькій області. На засіданнях ради розглядаються
питання організації профорієнтаційної роботи з
учнівською молоддю в системі професійно-технічної
освіти, робота агітбригад і волонтерських загонів;
розповсюджується інформація щодо проведення ярмарок і
марафонів професій, днів кар’єр та відкритих дверей,
презентацій районних, міських та обласного центрів
зайнятості тощо.
У 2014 році при обласному державному центрі
зайнятості відбулося 2 засідання методичної ради з питань
профорієнтації населення.
З метою забезпечення працевлаштування, підтримки
молодіжного підприємництва, зокрема надання молодим
особам, що планують здійснювати підприємницьку
діяльність юридичних, психологічних та соціальнопедагогічних послуг в області функціонує обласний
молодіжний центр праці.
Центром
підтримки
малого
підприємництва
м. Хмельницький молодим підприємцям та молодим
особам, що планують здійснювати підприємницьку
діяльність, надаються юридичні, психологічні та
соціально-педагогічні послуги. Протягом 2014 року центрі
112 підприємцям надано консультаційні послуги. 560
підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну
справу, взяли участь у 38-ми семінарах-тренінгах.
Вищі навчальні заклади проводять постійну роботу
щодо співпраці з роботодавцями та сприяння
працевлаштуванню випускників. З цією метою та на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України в
усіх вузах створено структурні підрозділи з питань
сприяння працевлаштуванню випускників. Зазначені
підрозділи підтримують тісні контакти з службами
зайнятості (обласною та місцевими), організовують та
проводять заходи щодо сприяння працевлаштуванню
випускників, у тому числі щорічні “Ярмарки вакансій”, на

-

-

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації

-

-

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
інші структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
обласний центр
зайнятості, Союз
промисловців і
підприємців
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Проведення круглих
столів, навчальних
семінарів (тренінгів) з
орієнтації на
започаткування власної
справи

2013 рік
2014 рік
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Проведення тематичних

2013 рік

які
запрошуються
представники
підприємствроботодавців, студенти і випускники університету.
Так, у Хмельницькій гуманітарно-педагогічної
академії, Хмельницькому національному університеті
відкрито Центр кар’єри, на засідання якого запрошуються
роботодавці, які мають змогу ознайомитися з резюме
випускників
та
випускниками.
Хмельницьким
торговельно-економічним
коледжем
Київського
національного торговельно-економічного університету
проведено круглий стіл, в роботі якого взяли участь
роботодавці (ПрАТ “Фірма Бакалія”, ТОВ “І.І.Мономах”,
дитяче кафе “Тріумф”, кафе “Театральне”, КП їдальня
№33 тощо).
Департамент освіти і науки, молоді та спорту
облдержадміністрації рекомендував вищим навчальним
закладам створити електронні бази резюме випускників та
розмістити їх на своїх сайтах.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України “Про підвищення рівня працевлаштування
випускників вищих навчальних закладів” у більшості
вищих навчальних закладів введено навчальну дисципліну
“Чинники успішного працевлаштування за фахом”.
Вищі навчальні заклади області є активними
учасниками профорієнтаційних заходів, які проводяться
службами зайнятості.
З метою сприяння працевлаштуванню безробітним,
зокрема випускникам навчальних закладів, проведено 303
ярмарка та міні-ярмарка вакансій.
Крім того, для інформування випускників ВНЗ про
ситуацію на ринку праці, сприяння їм у працевлаштуванні
проведено групові та масові профорієнтаційні заходи,
зокрема, 4 ярмарка кар’єри, 12 днів відкритих дверей, 28
семінарів з питань особливостей зайнятості молоді,
учасниками яких стали майже 2,0 тис. студентів.
У 2014 році обласною службою зайнятості для 7,5
тис. студентів вищих навчальних закладів та учнів
професійно-технічних навчальних закладів проведено 86
семінарів з техніки пошуку роботи
“Особливості
зайнятості молоді” та 32 “Дні відкритих дверей центру
зайнятості”, здійснено близько 40 виїзних акцій. Під час
заходів учнів інформували про стан ринку праці,
можливості професійної самореалізації і професійного
зростання, організації підприємницької діяльності тощо.
Науковці та студенти вищих навчальних закладів беруть

Хмельницької області

-

-

-

Місцеві

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
обласний центр
зайнятості

Управління

конкурсів технічних
розробок,
раціоналізаторських
пропозицій,
професійної майстерності

2014 рік

активну участь в обласному конкурсі науководослідницьких робіт, який проводить Хмельницький
державний центр науки, інновацій та інформатизації.
Всього у 2014 році надійшло 23 роботи у п’яти
номінаціях за участю 57 науковців:
– фундаментальні науково-дослідні роботи – 3;
– прикладні науково-дослідні роботи – 6;
– підручники та монографії – 5;
– наукові розробки молодих вчених – 4;
– гуманітарні науково-дослідні роботи – 5.
З них від науковців 6-ти наукових закладів:
- Хмельницького національного університету –11;
- Національної академії Державної прикордонної
служби України ім. Богдана Хмельницького – 4;
- Кам’янець-Подільського національного університету
ім. Івана Огієнка – 3;
- Хмельницького державного центру науки, інновацій та
інформатизації – 2;
- Подільської державної аграрно-технічної академії – 2;
- Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії – 1.
У навчальних закладах професійно-технічної освіти
здійснюється активна підтримка
здібних учнів.
Переможцем
Всеукраїнського
конкурсу
фахової
майстерності
серед
учнів
професійно-технічних
навчальних закладів, проведеного у 2014 році, з професії
“Муляр” став учень дитячого навчального закладу
“Подільський центр професійно-технічної освіти”
(І місце), якому призначено стипендію Президента
України.
У 2014 році учні професійно-технічних навчальних
закладів області прийняли участь у Міжнародному
конкурсі молодих зварників “Золотий кубок Лінде”, який
відбувся у м. Фрідек-Містек (Чехія). Вихованці
Ярмолинецького професійного ліцею, які пройшли
відбірковий тур у навчальному центрі Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона, за підсумками
індивідуального конкурсу першої частини Турніру у
різних номінаціях здобули 2, 9, 20 та 30 місця, серед
130 молодих зварників Чеської Республіки, Словацької
Республіки, Німеччини та України.
На
сайті
інтернет-порталу
Хмельницького
державного центру науки, інновацій та інформатизації та
у щоквартальних виданнях (науково-технічний журнал
„Енергозбереження Поділля”, науково-довідкове видання

бюджети

інфраструктури та
туризму, Департамент
освіти і науки, молоді
та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад, Союз
промисловців і
підприємців
Хмельницької області,
Хмельницький
державний центр
науки, інновацій та
інформатизації
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Організація
перепідготовки
(отримання другої вищої
(економічної) освіти)
керівного складу суб’єктів
підприємництва в рамках
Всеукраїнської програми

2013 рік
2014 рік

„Вісник Хмельницького ЦНІІ”) на постійній основі
розміщуються інноваційні проекти технічних розробок,
матеріали з науково-технічних розробок області, тощо.
Підготовлено та опубліковано наукові статті:
“Впровадження
інноваційних
педагогічних
технологій у навчально-виховний процес як шлях
модернізації системи освіти” (на прикладі роботи ВНЗ
Хмельницької області);
- “Розвиток інноваційності в педагогічних технологіях
у ВНЗ Хмельниччини”. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, 24-25 квітня 2014 року „Роль і
значення інтелектуальної власності в інноваційному
розвитку економіки України”;
- “АРМ фахівця з питань патентно-кон’юнктурних
досліджень та комерціалізації результатів науковотехнологічно діяльності”;
- “Основа діяльності Волочиського машинобудівного
заводу – принцип економічної доцільності”;
- “Інноваційний розвиток регіону як інструмент
забезпечення його конкурентоспроможності”.
Підготовлено підсумковий звіт виконання науководослідних робіт:
- “Актуалізація регіонального сегменту державної
інноваційної
інформаційної
інфраструктури
для
супроводження процесів інтеграції науки з промисловою
та соціально-економічною сферами”;
- “Застосування регіонального сегменту інформаційноаналітичної системи для супроводження процесів
інтеграції науки з промисловою та соціальноекономічною сферами”.
Протягом 2014 року проводились практичні заняття в
патентному фонді зі студентами вищих навчальних
закладів (Хмельницький національний університет,
Хмельницький
торгово-економічний
коледж,
Хмельницький навчально-науковий центр Інституту
інтелектуальної власності НУ „Одеська юридична
академія” у м. Києві).
Облдержадміністрацією
на
постійній
основі
впроваджуються організаційні заходи з інформування
підприємницьких структур про умови участі у Програмі
перепідготовки кадрів “Українська ініціатива” (далі –
Програма) та здійснюється координація роботи
райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст
обласного значення) рад, структурних підрозділів

-

-

Департамент
економічного розвитку
і торгівлі, інші галузеві
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських

перепідготовки кадрів
“Українська ініціатива”

облдержадміністрації у цьому напрямі.
Інформація щодо участі у Програмі направлялась на
електронні адреси провідних підприємств області,
оголошення про конкурсні відбори спеціалістів на
перепідготовку і стажування за кордон розміщено на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації.
Відомості про Програму поширювались на засіданнях
консультативно-дорадчих органів при місцевих органах
виконавчої влади, серед громадських організацій та
об’єднань, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій
та виконкомів міських (міст обласного значення) рад.
Для залучення широкого загалу підприємців
інформація про Програму поширювалась також шляхом
розміщення оголошень у місцевих засобах масової
інформації.
В рамках заходів Програми протягом 15-16 квітня
2014 року проведено робочий семінар Програми
Федерального міністерства економіки і технологій з
підготовки управлінських кадрів Німеччина – Україна: Fit
for Partnership with Germany – Готуємося до партнерства з
Німеччиною за участю
представників німецького
Товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та
експертів проекту GIZ.
Учасниками заходу обговорено напрямки розвитку
Партнерської платформи GIZ в Хмельницькій області,
створеної для об’єднання зусиль проекту GIZ, місцевої
влади, представників бізнес-громад та випускників
програми для стимулювання українсько-німецького
економічного
співробітництва,
надання
широких
можливостей встановлення контактів з німецькими
підприємствами, а також сприяння підприємствам у
розвитку внутрішнього та зовнішньоекономічного
потенціалу.
16 квітня 2014 року експертами GIZ проведено
конкурсний відбір кандидатів на стажування у Німеччині,
участь у якому прийняли 17 представників бізнес-громади
області.
За результатами конкурсного відбору 11 кандидатів
рекомендовано на проходження стажувань у Німеччині, 5
–
на
проходження
повторного
відбору
після
доопрацювання отриманих зауважень.
Набір претендентів на проходження стажувань у
Німеччині та перепідготовку (отримання другої вищої
економічної освіти) у Тернопільському національному

(міст обласного
значення) рад, Союз
промисловців і
підприємців
Хмельницької області
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Сприяння професійнотехнічному навчанню осіб
з числа незайнятого
населення на базі
професійно-технічних
навчальних закладів
області
Проведення навчальних
курсів, семінарів,
тренінгів для безробітних

Постійно

2013 рік
2014 рік

економічному університеті здійснюється на постійній
основі.
10 жовтня 2014 року проведено засідання конкурсної
комісії по проведенню відборів спеціалістів на
перепідготовку та стажування в рамках Програми заходів
з перепідготовки управлінських
кадрів для сфери
підприємництва,
за
результатами
якого
надано
рекомендації та допущено до участі у конкурсному
відборі міжрегіональної робочої групи на стажування, як
таких що набрали достатню кількість балів, 9 осіб –
представників бізнесу області.
20-21 жовтня 2014 року у рамках Програми відбулися
Дні проекту Німецького товариства міжнародного
співробітництва GIZ, у ході яких для підприємницької
громади проведено робочий семінар “How to do business
with Europe /Як співпрацювати з Європою” та презентацію
проекту товариства GIZ “Програма Fit for Partnership with
Germany – Готуємось до партнерства з Німеччиною як
інструмент
вдосконалення
бізнесу
і
розвиток
зовнішньоекономічних зв’язків”.
Усього за період дії Програми “Українська ініціатива”
перепідготовку у вищих навчальних закладах пройшло
234 особи – представники підприємницьких структур
області, у тому числі 24 управлінці підприємств області у
грудні 2014 року завершили перепідготовку у
Тернопільському
національному
економічному
університеті.
53 учасники Програми пройшли стажування у країнах
Європейського Союзу за програмами Тасіs МТР,
Nordpraktik, InWEnt та GIZ, в тому числі 4 – у 2014 році.
Протягом 2014 року на підприємствах, представники
яких пройшли стажування за Програмою, створено 40
нових робочих місць, залучено 5 млн. грн. інвестицій,
впроваджено 6 інноваційних проектів.
З метою організації і проведення
професійнотехнічного навчання безробітних та підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці у 2014 році на
базі 18 професійно-технічних навчальних закладів згідно з
укладеними договорами з обласним центром зайнятості
проходили навчання 1134 осіб (у тому числі 33 особи за
індивідуальною формою) з 34 напрямів.
З метою орієнтації безробітних на започаткування
власної справи з подальшим працевлаштуванням,
активізації зусиль безробітних щодо самозайнятості

-

-

-

-

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
Обласний центр
зайнятості,
райдержадміністрації,

громадян, в тому числі
для жінок-підприємців,
висвітлення успішних
прикладів діяльності
підприємців у місцевих
засобах масової
інформації

базовими центрами зайнятості у 2014 році проведено 12
інформаційних семінарів “Як розпочати свій бізнес” та 12
тематичних семінарів “Від бізнес-ідеї до власної справи”.
108 осіб пройшли професійну підготовку за професіями, які
дозволяють займатися підприємницькою діяльністю, 215
осіб отримали професійну консультацію із застосуванням
психодіагностичного тестування на виявлення власних
здібностей, схильностей до ведення підприємницької
діяльності та визначення рівня підприємницького
потенціалу.
Центром підтримки малого підприємництва проведено
38 семінарів-тренінгів, в яких взяло участь 560 осіб.
Інформація про підприємців, які за сприяння служби
зайнятості започаткували власну справу та успішно її
провадять висвітлювалась в засобах масової інформації,
зокрема на інтернет-порталі обласної служби зайнятості.
У звітному періоді розміщено 38 матеріалів на вебсторінці з даного питання.
У районах та містах обласного значення постійно
проводяться міськрайонними та міськими центрами
зайнятості інформаційні, професійно-консультативні
семінари-тренінги для безробітних.
Зокрема, протягом ІV кварталу 2014 року проведено
семінари на теми:
- “Як розпочати свій бізнес” (міста Кам’янецьПодільський
та
Старокостянтинів,
Ізяславський,
Красилівський,
Летичівський,
Полонський,
Старокостянтинівський, Хмельницький райони);
- “Від бізнес ідеї до власної справи” (міста Кам’янецьПодільський
та
Старокостянтинів,
Ізяславський,
Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський,
Хмельницький райони);
- “Оволодій ситуацією” (м. Старокостянтинів,
Летичівський район);
- “Сільський туризм – шлях до успіху крок за кроком”
(м. Старокостянтинів, Летичівський, Славутський,
Ярмолинецький райони);
- “Впевнені кроки до пошуку роботи”, “Професійне
самовизначення молоді на шляху до працевлаштування”
(Хмельницький район);
“Тренінг
комунікативної
компетентності
підприємця”, “Тренінг пошуку ідей для започаткування
власного бізнесу” (Красилівський, Летичівський райони);
- ”Формула та кроки успіху бізнесу в овочівництві”,

виконкоми міських
(міст обласного
значення) рад
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Організація та проведення
для безробітних курсів з
основ підприємницької
діяльності, навчання за
професіями та
напрямками
орієнтованими на
самозайнятість та
підприємницьку
діяльність

Постійно
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Здійснення підготовки та
соціальної адаптації
військовослужбовців, які
звільнилися зі Збройних
Сил України, за
напрямком “Менеджмент
підприємницької
діяльності”

2013 рік
2014 рік

“Формула та кроки успіху бізнесу в садівництві”
(Красилівський, Летичівський, Хмельницький райони);
- “Подолання життєвих криз – шлях до
самореалізації”, “Період безробіття – шлях знайти роботу
за покликанням”, “Сучасний підхід до пошуку роботи”,
“Психологічна мотивація молоді до працевлаштування”
(Летичівський район).
Протягом 2014 року базовими центрами зайнятості
організовано навчання 565 безробітних за напрямами
“Основи підприємницької діяльності” та “Підприємецьпочатківець”. Крім того, здійснювалось навчання 15 осіб
за професіями, орієнтованими на самозайнятість та
підприємницьку діяльність: “машиніст холодильних
установок”, “манікюрник”, “кухар”, “швачка”, “перукар
(перукар-модельєр)”,
“коваль
ручного
кування”,
“виробник художніх виробів із шкіри”, “водій
автотранспортних засобів” та на курсах цільового
призначення
за
напрямом
“Комп’ютеризований
бухгалтерський облік в програмі “1С: Підприємствобухгалтерія для України 8.2”, “Створення тривимірної
графіки в спеціалізованій програмі”.
На базі Хмельницького національного університету
функціонує Хмельницький центр перепідготовки та
соціальної адаптації, який здійснює реалізацію програми
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
звільнених в запас або відставку, а також включених до
плану звільнення згідно з Програмою реформування
Збройних Сил України до 2015 року. Професійна
перепідготовка проводиласяся за економічними та
комп’ютерними спеціальностями, орієнтованими на
фахівців з вищою та середньо-спеціальною освітою.
Протягом 2013-2014 навчального року професійне
навчання (перепідготовка, підвищення кваліфікації) за
спеціальністю
“Менеджмент
організацій
і
адміністрування”
пройшли
25
осіб
з
числа
військовослужбовців, звільнених в запас або відставку, а
також включених в план звільнення зі Збройних Сил
України.
Станом на 01.01.2015 року Хмельницький центр
перепідготовки та соціальної адаптації Трастовий фонд
НАТО "Партнерство заради миру" у зв’язку із
закінченням дії програми соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або
відставку припинив свою діяльність.

-

-

Обласний центр
зайнятості

-

-

Хмельницький
національний
університет

13

Проведення
спеціалізованої
просвітницької роботи
серед домогосподарств
щодо започаткування та
ведення підприємницької
справи у сфері
агробізнесу, “зеленого” та
“сільського” туризму,
організації спільних
підприємницьких
структур (фермерські
господарства,
кооперативи, туристичні
кластери тощо)

Постійно

До проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
щодо започаткування власної справи обласна служба
зайнятості залучає інших соціальних партнерів, зокрема
виробничий кооператив “Сільськогосподарська дорадча
служба “Агро аргумент”, ТОВ “Вектор успіху”.
Для осіб, які звернулись до служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні, проведено понад 460
семінарів “Як розпочати свій бізнес” та залучено 6,8 тис.
осіб, близько 150 семінарів з питань організації
“сільського” туризму, до яких залучено 2,0 тис. осіб.

-

-

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
обласний центр
зайнятості, регіональне
відділення
Українського
державного фонду
підтримки
фермерських
господарств, кластер
сільського зеленого
туризму “Оберіг”
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Надання дорадчих послуг
суб’єктам
господарювання, які
здійснюють діяльність у
сільській місцевості

Постійно

Для
забезпечення
дорадчого
супроводу
сільгосптоваровиробників та сільського населення,
проведення навчальних семінарів з питань освоєння
принципово нових підходів господарювання в ринкових
умовах, застосування нових технологій
в області
сформовано мережу сільськогосподарського дорадництва,
у якій працює 58 дорадників та експертів-дорадників, а
також дві дорадчі служби СДС ВК “Агроаргумент” та
ХОГО СДС “Орієнтир”.

-

-

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
регіональне відділення
Українського
державного фонду
підтримки
фермерських
господарств

