
Інформація
про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради 

від 15 травня 2017 року № 169 “Про затвердження заходів  із реалізації 
обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Прилуки на 2017-2020 роки”

№
п/п

Найменування заходу Термін
виконання

Виконавці Хід виконання

1. Здійснення  моніторингу  реалізації
державної  регуляторної  політики  в
місті,  в тому числі застосування Тесту
малого підприємництва

2017 Відділ
економіки

міської ради

Виконано: прийнятий  у  2003  році  Закон
України  «Про  засади  державної  регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» (далі
Закон) закріпив на законодавчому рівні вимоги
до  всіх  розробників  регуляторних  актів  щодо
дотримання  визначеного  порядку  їх  розробки,
розгляду  та  прийняття.  Такий  порядок
передбачає  підготовку  проекту  регуляторного
акта,  аналіз  його  регуляторного  впливу;
обов’язкове оприлюднення обох цих документів;
проведення  відстеження  результативності  та
ухвалення  на  його  підставі  рішень  щодо
доцільності регулювання.

Порядок  здійснення  регуляторної
діяльності  міської  ради  та  її  виконавчого
комітету  визначено  Регламентом  Прилуцької
міської ради 7 скликання та Регламентом роботи
виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

З початку дії Закону Прилуцькою міською
радою та її  виконавчим комітетом прийнято 88
регуляторних актів, чинними з яких на сьогодні



є 24.
Відповідно до ст. 31 Закону повноваження

щодо  здійснення  реалізації  державної
регуляторної  політики  покладені  на  постійну
депутатську  комісію  з  питань  побутового,
торговельного  обслуговування,  громадського
харчування,  підприємництва,  транспорту,
зв’язку та регуляторної політики. Організаційне
забезпечення здійснення державної регуляторної
політики  здійснює  відділ  економіки  міської
ради.

Реалізація  державної  регуляторної
політики  у  2017  році  Прилуцькою  міською
радою та виконавчим комітетом здійснювалась у
відповідності  до  завдань,  визначених  Законом
України  «Про  засади  державної  регуляторної
політики  у  сфері  господарської  діяльності»,
указами  Президента  України,  постановами
Кабінету  Міністрів  України,  що  регулюють
взаємовідносини  у  сфері  господарської
діяльності.

З метою забезпечення системного єдиного
підходу  до  впровадження  регуляторної
діяльності  робота  проводилася  у  таких
напрямках:
- планування діяльності з підготовки 
регуляторних актів;
- оприлюднення документів, підготовлених у 
процесі здійснення регуляторної



політики;
-  проведення  моніторингу  результативності
регуляторних актів.

2. Ведення  та  постійна  актуалізація
рубрики  „Регуляторна  діяльність”  на
веб-сайті та веб-порталі міста, зокрема
реєстру діючих регуляторних актів

2017 Відділ
економіки

міської ради

Виконано:  інформація  щодо  здійснення
регуляторної  діяльності  Прилуцькою  міською
радою оприлюднюється постійно. З цією метою
надається  матеріал  для  оприлюднення  через
рубрики  регуляторної  політики  в  друковані
засоби  масової  інформації  та  на  веб-сайтах
www.pryluky.org, www.pryluky.cg.gov.ua.
Здійснюється  консультаційно-методична
підтримка  розробників  проектів  регуляторних
актів та аналізів регуляторного впливу.

3. Проведення  публічних  обговорень
проектів регуляторних актів, їх розгляд
на  засіданнях  міської  координаційної
ради з питань розвитку підприємництва
та  інших  консультативно-дорадчих
органів

2017 Відділ
економіки

міської ради,
розробники

регуляторних
актів

Виконано: відповідно до принципів і процедур,
визначених  Законом  України  «Про  засади
державної  регуляторної  політики  у  сфері
господарської  діяльності»,  управліннями,
відділами та секторами міської ради за участю
співрозробників підготовлено та оприлюднено 5
проектів регуляторних актів з метою одержання
зауважень і пропозицій, один з яких, а саме “Про
внесення змін до рішення сесії міської ради №11
від 28 жовтня 2016 року «Порядок організації та
проведення  гастрольних  заходів  у  місті
Прилуки»  (який  було  оприлюднено  в  кінці
2016), було затверджено рішенням міської ради
24 лютого 2017 року № 4 (23 сесія 7 скликання);
прийнято (затверджено) — два,  2 регуляторних
акта втратили чинність в результаті їх перегляду.

http://www.pryluky.org/
http://www.pryluky.cg.gov.ua/


Кількість прийнятих регуляторних актів за
2017 рік – 3:
1. Рішення виконавчого комітету міської ради від
30  травня  2017  року  №192  “Про  погодження
тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в
автобусах, що працюють на міських автобусних
маршрутах  загального  користування  у
звичайному режимі” ;
2. Рішення міської ради від 24 лютого 2017 року
№ 4 (23 сесія 7 скликання) “Про внесення змін
до рішення сесії міської ради №11 від 28 жовтня
2016  року  «Порядок  організації  та  проведення
гастрольних заходів у місті Прилуки»;
3. Рішення виконавчого комітету міської ради від
28 листопада 2017 року №402 “Про погодження
тарифу на перевезення пасажирів у м.Прилуки в
автобусах, що працюють на міських автобусних
маршрутах  загального  користування  у
звичайному режимі”.

4. Планування  діяльності  з  підготовки
проектів  регуляторних  актів,  що
стосуються  малого  і  середнього
підприємництва

2017 Відділ
економіки

міської ради,
розробники

регуляторних
актів

Виконано: на виконання вимог статті 7 Закону
України  «Про  засади  державної  регуляторної
політики  у  сфері  господарської  діяльності»
рішенням міської  ради  від 29 листопада 2016
року  №  6  (19  сесія  7  скликання)  затверджено
План  діяльності  Прилуцької  міської  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2017
рік,  яким  було  заплановано  підготовку  одного
проекту регуляторного акта  — проект рішення
виконавчого  комітету   міської  ради  “Про



затвердження  Положення  про  порядок
залучення  суб'єктів  господарювання  до
утримання  прилеглих  до  їх   будівель  і  споруд
торговельного  та  соціально-культурного
призначення”,  ціль   якого   —  забезпечення
утримання  прилеглих  територій   суб'єктами
господарювання,  яка  прилегла  до  їх  будівель  і
споруд торговельного та соціально-культурного
призначення.

5. Ініціювання подальшого впорядкування
нормативно-правового  регулювання
підприємницької діяльності

2017 Розробники
регуляторних

актів,
управління,
відділи та

сектори міської
ради

Виконано:  з метою впровадження норм Закону
Прилуцькою  міською  радою  та  її  виконавчим
комітетом  протягом  2017  року  вжито  заходи
щодо  забезпечення  прозорості  процедури
ухвалення  рішень,  здійснення  планування
діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних
актів,  інформаційної  підтримки  реалізації
регуляторної  політики,  дотримання  норм  і
процедур  при  її  здійсненні,  зберігаються
позитивні  тенденції  з  реалізації  основних
принципів  державної  регуляторної  політики  –
доцільності,  адекватності,  ефективності,
збалансованості,  передбачуваності,  прозорості
та врахування громадської думки.  

Завданнями  по  здійсненню  регуляторної
діяльності на 2018 рік:
- перегляд чинних нормативно-правових актів на
відповідність  їх  принципам  державної  регуля-
торної політики;
-  недопущення  прийняття  регуляторних  актів,



які  є непослідовними, або не узгоджуються чи
дублюють діючі регуляторні акти;
-  продовження  роботи  по  активізації
громадськості міста, врахування  пропозицій та
зауважень  від  суб'єктів  господарювання,  їх
об’єднань  щодо  необхідності  вдосконалення
регуляторних актів.

6. Надання  фахових  консультативних
послуг  та  практичної  допомоги  з
питань  законодавства  й  оподаткування
для підприємців. Зокрема проведення:
-  семінарів з  питань роз’яснення норм
податкового  законодавства,  навчання
платників податків поданню звітності в
електронному вигляді тощо;
-обговорень  з  підприємцями
проблемних  питань  на  засіданнях  за
„круглим  столом”  за  участю  органів
державного нагляду (контролю)

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано: фахівці Центру надають консультації
суб’єктам  господарювання  з  юридичних  і
бухгалтерських  питань, надають  практичну
допомогу,  проводять  практичні  навчання
користуванню електронними сервісами. Всього за
звітний  період  надано  2656  консультації.
Матеріали  про  тенденції  розвитку
підприємництва,  роз’яснення  законодавства,
конкурсні  відбори  інноваційних  проектів
висвітлюються в ЗМІ.

7. Проведення  моніторингу  статистичної
інформації  та  періодичних видань  про
позитивні  тенденції  розвитку
підприємництва  в  області  та  місті
зокрема та поширення, при проведенні
навчальних  заходів  для  підприємців,
найбільш  значущих  публікацій  з
посиланням на видавництво

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано: проводився моніторинг статистичної
інформації  щодо  тенденцій  розвитку
підприємництва  в  місті  та  одночасно
висвітлення її  на офіційних веб порталах міста
та  соціальних  мережах,  використання
інформації  під  час  організації  та  проведення
семінарів, тренінгів, тощо

8. Вивчення,  обмін  досвідом  у  сфері
розвитку  підприємництва  в  інших

2017 Відділ
економіки

Виконано: місто Прилуки увійшло до однієї  з
18 команд, які з 2018 року будуть реалізовувати



регіонах  України  (участь  у  семінарах,
конференціях, форумах тощо)

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

транскордонні проекти за фінансової підтримки
Європейського  Союзу.  Грантовий  проект
“Активізація  малого  та  середнього  бізнесу  в
прикордонних  регіонах  України  –  Білорусі”  є
переможцем  конкурсу  Програми
транскордонного  співробітництва  Східного
партнерства Білорусь – Україна (EaPTC).

9. Надання  методичної  допомоги
підприємцям  щодо  залучення  коштів
міжнародних  фондів  і  програм
технічної допомоги

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  в  рамках  проекту  “Активізація
малого  та  середнього  бізнесу  в  прикордонних
регіонах  України  –  Білорусі”  будуть  залучені
підприємці міста.

10. Проведення  круглих  столів,
конференцій,  зустрічей з  керівництвом
міста  з  проблемних  питань  розвитку
малого підприємництва

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  протягом  року  були  проведені
засідання  координаційної  ради  з  питань
розвитку підприємництва в місті.

11. Залучення суб’єктів малого і середнього
підприємництва  до  участі  в  щорічних
Прилуцьких ярмарках

2017 Відділ
економіки

міської ради

Виконано:  у рамках  проведення  у  місті
Миколиного  та  Прилуцького  міжрегіонального
Воздвиженського  ярмарків  було  залучено
підприємців  малого  та  середнього  бізнесу  з
різних куточків України.

12. Проведення  Місячника  підтримки
підприємництва до Дня підприємця (за
окремим  розпорядженням  голови

2017 Відділ
економіки

міської ради

Виконано:  у рамках  Місячника  підтримки
підприємництва,  який  проводився  у  місті
Прилуки  з  7  серпня  по  7  вересня  2017  року



облдержадміністрації) спільно з
Прилуцькою

міськрайонною
філією

Чернігівського
ОЦЗ, Центром

підтримки
підприємництва

відбулося  ряд  заходів:  семінари  з
підприємницької діяльності  „Як розпочати свій
бізнес”  та  „Від  бізнес-ідеї  до  власної  справи”;
проведено  організаційну  роботу  “День
відкритих дверей” для молоді,  безробітних, які
мають  бажання  розпочати  підприємницьку
діяльність,  підприємців-початківців  з  питань
ведення  підприємницької  діяльності  на  базі
Прилуцького міськрайонного центру зайнятості;
працювала  „гаряча  лінія”  з  актуальних  питань
здійснення  підприємницької  діяльності;
проведено  анкетування  щодо  виявлення
основних  проблем,  які  заважають  успішному
розвитку бізнесу.

Кращі  підприємці  міста  відзначені
облдержадміністрацією  за  вагомий  внесок  у
соціально-економічний розвиток та з нагоди Дня
підприємця,  разом  з  тим  в  рамках  місячника,
спільно  з  Чернігівською  міською  радою,  було
проведено бізнес-фестиваль “Разом до успіху” в
міському  парку  культури  та  відпочинку  м.
Чернігова, в якому взяли участь підприємства та
підприємці міста Прилуки.

13. Проведення  тренінгів,  семінарів,
практикумів, „круглих столів” з питань
підприємницької діяльності для молоді

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з

Прилуцькою
міськрайонною

Виконано:  у 2017  році  прийнято   спільно  з
обласним  ЦЗ,  управлінням  освіти  та
департаментом  сім»ї,  молоді  і  спорту  ОДА
«Програму  професійної  орієнтації  молоді  на
здобуття актуальних на ринку праці професій».
Відповідно  до  неї,  у  поточному  навчальному



філією
Чернігівського
ОЦЗ,  Центром

підтримки
підприємництва

році  запроваджено  профорієнтаційний  проект
для учнів 9-10 класів «Обери професію -  обери
майбутнє» та ПрофіКвест для учнів 7-11 класів
«Пізнай  світ  професій!»,  які  спрямовані  на
створення  передумов  для  професійної
самореалізації  молоді,  відновлення  престижу
робітничих професій.
З  метою  орієнтації  населення  на  отримання
професії,  актуальної  на  ринку  праці  та
підвищення  кваліфікації,  протягом  2017  року
проведено 12 семінарів “Оволодій професією” за
участю  107  осіб,  5  презентацій  навчальних
закладів  -  58  осіб,  11  презентацій  послуг
професійного навчання - 107 осіб, 4 презентації
курсів професійного навчання за участю 45 осіб.

14. Постійне  висвітлення  на  сайті  та
порталі  міської  ради  інформації  про
актуальні питання у сфері здійснення та
розвитку підприємництва

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  інформаційні  матеріали  та
інформація про проведені заходи розміщувалася
в  рубриках  веб-сайтах         www.pryluky.org      ,  
www.pryluky.cg.gov.ua             продовжилася робота над
наповненням  та  поширенням  власної  сторінки
на Faсebook консультантами Центру підтримки
підприємництва.

15. Проведення тематичних консультацій і
практикумів  з  питань  організації  і
ведення підприємницької діяльності

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з
Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  з метою  роз’яснення  податкового
законодавства  та  законодавство  про
застосування  єдиного  соціального  внеску   для
суб’єктів  малого  та  середнього  бізнесу
проведено  12  семінарів  з  питань  практичного
застосування  норм  податкового  законодавства,
законодавства  з  адміністрування  єдиного

http://www.pryluky.cg.gov.ua/
http://www.pryluky.org/


соціального  внеску,  складання  звітності,
легалізації робочих місць.

Для  забезпечення  суб’єктами  малого  та
середнього підприємництва добровільної сплати
податків  та  зборів,  роз’яснення  норм
податкового  законодавства,  протягом  року
розповсюджено  31  вид  власної  друкованої
продукції,.

16. Проведення  семінарів,  тренінгів  для
підприємців та осіб, які мають бажання
розпочати власну справу

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з

Прилуцькою
міськрайонною

філією
Чернігівського
ОЦЗ,  Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  за  звітний  рік  фахівцями
Прилуцької міськрайонної філії Чернігівського
ОЦЗ   проведено  14  семінарів  з  основ
підприємницької  діяльності  та  з  орієнтації
населення  на  підприємництво,  в  яких  взяли
участь  114 жителів  міста.   На них безробітні
ознайомилися з  послугами служби зайнятості
щодо  започаткування  власної  справи,
отримали інформацію з питань самозайнятості
та  вибору  бізнес-ідеї  для  організації
підприємницької діяльності. 

17. Стимулювання  створення  нових
робочих  місць  роботодавцями,  що
створюватимуть  такі  робочі  місця  для
працевлаштування  на  них  безробітних
осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  у
сприянні  працевлаштуванню,  або  для
працевлаштування безробітних осіб до
суб’єктів  малого  підприємництва  в
пріоритетних  видах  економічної
діяльності  не  менше ніж на  два  роки,

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з

Прилуцькою
міськрайонною

філією
Чернігівського
ОЦЗ,  Центром

підтримки

Виконано:  особлива  увага  при
працевлаштуванні  звертається  на  осіб,  що
потребують соціального захисту і не можуть на
рівні  конкурувати  на  ринку  праці.  Протягом
2017  року  на  обліку  у  філії  перебували  645
безробітних  осіб  квотної  категорії.  З  них  за
допомогою служби  зайнятості  роботу  знайшли
237 осіб.
На  нові  робочі  місця  з  компенсацією  єдиного
соціального  внеску  працевлаштовані  25



шляхом компенсації  протягом першого
року  фактичних  витрат  у  розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне  соціальне  страхування  за
відповідну особу

підприємництва безробітних жителів міста.

18. Проведення  професійного
консультування  безробітних,  в  тому
числі  з  використанням
психодіагностичних  методик  щодо
визначення можливостей їх діяльності у
сфері  підприємництва,  самостійної
зайнятості,  навчання  основам
підприємницької  діяльності,  надання
правової,  фінансової  і  організаційної
підтримки під час започаткування ними
власної справи

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з

Прилуцькою
міськрайонною

філією
Чернігівського
ОЦЗ,  Центром

підтримки
підприємництва

Виконано:  службою зайнятості  також активно
здійснюється  й  системна  та  комплексна
профорієнтаційна  робота  з  населенням,  що
спрямована на формування у неї  усвідомлених
підходів  до  вибору  професії,  мотивації  до
легальної  зайнятості,  орієнтацію  на  потреби
ринку  праці,  популяризацію  робітничих
професій,  а  також  задоволення  потреб  усіх
соціальних груп та вікових категорій населення
в  отриманні  доступних  профорієнтаційних
послуг  належної  якості,  а  відповідно
підвищення  рівня  зайнятості  населення.  З
початку  року  набували  нових  професій  та
підвищували  кваліфікацію  за  направленням
служби зайнятості 201 безробітний.

19. Сприяння  працевлаштуванню
безробітних  громадян,  у  тому  числі
шляхом  виплати  одноразово  усієї
належної їм допомоги по безробіттю у
разі  їх  бажання  започаткувати  власну
справу,  чому  передуватиме  відповідне
навчання  основам  підприємницької
діяльності та захист бізнес-планів

2017 Відділ
економіки

міської ради
спільно з

Прилуцьким
міськрайонним

центром
зайнятості,
Центром

Виконано:  Одноразова  виплата  допомоги  по
безробіттю  для  реалізації  бізнес-планів  склала
92287 грн.



підтримки
підприємництва

20. Подальше  вдосконалення  порядку
надання  адміністративних  послуг  та
упровадження  електронних
інформаційних  технологій  під  час  їх
надання

2017 Відділ
адміністративни

х послуг 
міської ради

Виконано: протягом  2017  року  до  відділу
адміністративних  послуг  міської  ради
надійшло  28843  письмових  звернень  від
суб’єктів  господарської  діяльності  (юридичних
та фізичних осіб) та громадян міста та району.

Найбільш поширеними протягом звітного
періоду  були  звернення  для  отримання
наступних послуг:

- реєстрація  (зняття  з  реєстрації)  місця
проживання осіб;

- реєстрація  речових  прав  на  нерухоме
майно;

- вклеювання  до  паспорта  громадянина
України  фотокартки  при  досягненні
громадянином 25- і 45- річного віку;

- державна  реєстрація  земельної  ділянки  з
видачею  витягу  з  Державного  земельного
кадастру;
- надання відомостей з  Державного земельного
кадастру.
 В  залежності  від  порушеного  у   клопотанні
питання,  вони  розглядаються  у  відповідних
відділах  та  управліннях  міської  ради,
райдержадміністрації  чи  адміністративних
органах  міста.

За 2017 рік посадовими особами відділу
адміністративних  послуг  прийнято  та



виконано  5412  звернень  щодо  реєстрації
(зняття  з  реєстрації)  місця  проживання,
внесення  змін  у  дані  щодо  реєстрації  місця
проживання.   До  місцевого  бюджету  за
надання вищезазначеної послуги перераховано
116,3 тис. грн.
   Державні  реєстратори  речових  прав  на
нерухоме  майно  відділу  адміністративних
послуг  надають послуги   у  сфері  державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно. За
2017 року державними реєстраторами речових
прав на нерухоме майно прийнято та виконано
8199 звернень щодо реєстрації речових прав.

Всього  до  місцевого  бюджету  за
адміністративні  послуги,  надані  посадовими
особами  відділу  адміністративних  послуг  у
2017 році перераховано суму 1097508,75 грн.   

21. Здійснення  постійного  моніторингу
стану  роботи  центру  надання
адміністративних  послуг,  підвищення
рівня  інформаційно-консультаційного
забезпечення його роботи

2017 Відділ
адміністративни

х послуг 
міської ради

Виконано:  Законом  України  від  «Про  Єдиний
державний демографічний реєстр та документи,
що  підтверджують  громадянство  України,
посвідчують  особу  чи  її  спеціальний  статус»
визначено,  що  уповноваженими  суб’єктами
надання  адміністративних  послуг  з  питань
оформлення  та  видачі  документів,  що
підтверджують  громадянство  України,
посвідчують особу чи її соціальний статус також
є:

-  органи  виконавчої  влади,  інші  державні
органи, органи місцевого самоврядування;



- центри надання адміністративних послуг.

Відповідну  адміністративну  послугу
визначені  суб’єкти  зможуть  надавати  за
наявності  нормативно  встановлених  технічних
можливостей.

З  цією  метою  з  місцевого  бюджету
виділено кошти у сумі 350 тис. грн. та розпочато
тендерну  процедуру  щодо  закупівлі  Робочої
станції  для  оформлення  та  видачі  паспорта
громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  з
електронним носієм або паспорта громадянина
України у формі картки.
У  2017  році  4  рази  розпочиналася  тендерна
процедура  по закупівлі  обладнання.  Завершена
процедура  сертифікації  приміщення  кабінету
№69  по  вул..  Київська,  281  а  для  організації
захищеного  каналу  доступу.  Закупівля
обладнання буде здійснена  у 2018 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                            О.І.СИВЕНКО


