
Адвокасі-кампанія впроваджується “Асоціацією приватних роботодавців” за підтримки Центру 
міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). (099)561-92-87, https://apr.org.ua/, asprro@gmail.com

Просування пріоритетів мікро-, малого та середнього бізнесу 
напередодні місцевих виборів 2020

ТОП пріоритетів



Виявлення проблематики 
місцевого підприємництва

Проведено 4 фокус групи1

Отримано 39 пропозицій2

Розроблена анкета (26 пріоритетів)33

Офф-лайн опитування (200 анкет)44

Он-лайн опитування (100 учасників)5



Структура учасників опитування



Вік та стать

55,14% 

44,86% 

Стать респондентів

Чоловік Жінка

до 25; 3,74% 

26-40; 33,64% 

41-60; 59,81% 

60+; 2,80% 

Вік респондентів

до 25 26-40 41-60 60+ 



ТОП-25 ч.3

26

Ліквідувати охоронні комунальні підприємства, як та
кі, що спотворюють конкуренцію. Створення рівних,
прозорих та некорупційних умов по залученню суб’
єктів охоронного бізнесу до міських програм на кон
трактній основі.

14,02

25
Провести галузевий аудит потрібних для місцевого б
ізнесу професій. Створити центр з підготовки кадрів
для бізнесу.

18,69

24

Добудувати Харківський кільцевий автомобільний ш
лях від Високого до Безлюдівки. Вирішення цього пи
тання покращить питання логістики та ліквідує корки
, що пов’язані з рухом транзитного транспорту.

19,63

23

Сприяти доступу суб’єктів МСБ до використання ком
унального майна. Розробити відкритий електронний
реєстр вільних об’єктів нерухомого майна комуналь
ної власності та земельних ділянок територіальної гр
омади, які можуть бути надані в оренду або на прод
аж. Проведення тендерів , аукціонів на укладення д
оговорів оренди.

22,43

22
Провести дослідження пріоритетних галузей розвитк
у мікро-, малого та середнього підприємництва на д
аний час.

22,43

21
Надати можливості реєстрації декларації про будівн
ицтво онлайн.

24,30



ТОП-25 ч.2

20

Забезпечення участі профільних бізнес-асоціацій
в розробці та погодженні проектів тендерних умо
в, що проводяться органами місцевого самовряд
ування Харкова та комунальними підприємствами
, підпорядкованими цим органам. Перегляд протя
гом року всіх діючих тендерних умов, які передба
чають можливість участі в них недержавних суб’є
ктів господарювання.

24,30

19

Переглянути на протязі 2021 року всі регуляторні
акти місцевої ради та виконкому місцевої ради, щ
о передбачають видачу документів дозвільного х
арактеру, забезпечивши їх прозорість та антикору
пційність.

24,30

18

Провести аудит нормативно-грошової оцінки земельних д
ілянок. Надати інформацію щодо коефіцієнтів нормативно
ї грошової оцінки землі в відкритому доступі. Провести ау
дит розрахунків орендної плати за землю та податку на з
емлю по всіх земельних ділянках та знизити необґрунтова
но завищені ставки оренди земельних ділянок.

25,23

17

Вирішити земельні питання. Надати можливість переуклад
ання договорів по оренді землі в автоматичному порядку
. Переглянути податок на землю підприємствам, які знахо
дяться в вбудованих житлових приміщеннях з урахуванн
ям займаної площі. Надати чіткі критерії оплати податку н
а землю: оплата тільки за надану в оренду нерухомість.

25,23



ТОП-25 ч. 1
16

Створити відкриту електронний майданчик з зазначенням усіх тендерів
на товари та послуги із зазначенням номенклатури поставки, термінів, ум
ов оплати та умов участі у тендері. Максимально сприяти доступу підпри
ємців до закупівель за бюджетний кошт на суми до 50 тис. грн.

26,17

15

Разом з бізнес асоціаціями переглянути правила благоустрою та ліквідува
ти дублювання функцій міських комунальних служб. Розширити канали ін
формування щодо відповідальності за адміністративні правопорушення п
равил благоустрою.

26,17

14

Максимальне сприяння періодичний (ярмарковій) торгівлі. Відміна дозво
лів на окремі види торгівлі. Визначення офіційних майданчиків (місць) дл
я постійної мобільної (виносної) торгівлі. Створення он-лайн кабінету для
отримання місця для такої торгівлі. Упорядкувати питання з несанкціонов
аною торгівлею. Посилити контроль за веденням бізнесу без дозвільних
документів. Проведення постійних галузевих виставок, ярмарок, модних
показів тощо)

27,10

13

Створити Раду мікро-, малого та середнього підприємництва (далі – Рада
ММСП). Положення про раду узгодити з представниками бізнес-асоціаці
й. Ключові позиції: право «вето» на проекти регуляторних актів міської р
ади; право ініціювання та проведення перегляду діючих регуляторних акт
ів; право вносити обов’язкові для розгляду міською радою пропозиції по
встановленню додаткових регулювань господарської діяльності; залученн
я на конкурсних засадах ММСП до міських програм з правом внесення д
о них пропозицій та зауважень. Забезпечити функціонування Ради ресур
сно.

29,91

12

Дотримуватись вимог закону при підключенні об’єктів до мереж централ
ізованого постачання комунальних послуг (електрика, газ, водопостачанн
я та водовідведення), надавати необхідні технічні умови в оптимальних о
бсягах постачання безкоштовно та в межах визначених законодавством
строків

34,58

11
Знизити ставки податку на землю на час дії карантину та інших форс-ма
жорних обставин.

35,51



ТОП-10
10 Програма популяризації продукції місцевих

виробників.
36,45

9

Упорядкувати процедуру розміщення зовнішньої
реклами. Спільно з бізнес асоціаціями розробити
критерії, правила та спростити процедури отримання
дозволів на розміщення реклами. Здешевити
процедуру отримання дозволів на рекламу.
Ліквідувати суб’єктивний фактор при прийнятті
рішень.

37,38

8

Створити єдине он-лайн вікно для отримання в
оренду комунальних об’єктів для бізнесу «ПІД КЛЮЧ
». Максимальне спрощення старту підприємницької
діяльності з використанням комунальної власності:
передача в оренду відремонтованих об’єктів
комунального майна (за рахунок місцевого бюджету)
зі всіма підготовленими необхідними підключеннями
до об’єкту (світло, газ, вода) та необхідними документ
ами дозвільного характеру безкоштовно.

39,25



ТОП-10

7

ВИСТУПИТИ «лоббістом» місцевих підприємців на 
національному рівні з питань: 
- зниження навантаження на фонд оплати праці;
- відміни тотальної фіскалізація мікро- та малого бізнесу;
- ліквідації природних монополій, спрощенню підключення
до мереж;
- спрощення та здешевлення впровадження процедур, що 
відповідають HACCP (ХАССП);
- прозорості при прийнятті рішення щодо блокування
податкових накладних, можливість отримання конкретної і
нформації щодо причин блокування податкових накладних;
- запровадження цільових податкові преференції
пріоритетним галузям місцевого бізнесу;
- запровадження цільових податкові преференції на 
ввезення імпортного обладнання виробничого
призначення суб’єктами ММСП та інш.

40,19

6

Забезпечення участі представників бізнес-асоціацій в
перевірках контролюючими органами та органами
місцевого самоврядування своїх членів. Підписання
меморандуму між місцевою радою, контролюючими
органами регіону та бізнес-асоціаціями з цього
приводу. Організація самоврядного контролю за
його виконанням.

41,12



ТОП-5
ТОП-5

ОПТИМІЗАЦІЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ
Обґрунтувати та змінити ставки місцевих податків т
а зборів для подальшої оптимізації податкового на
вантаження на місцевий бізнес шляхом перегляду 
ставок місцевих податків та зборів – 42,99

ТОП-4

Звільнити підприємців-спрощенців 1-ї та 
2-ї групи від сплати єдиного податку до кінця року, 
у зв’язку з карантином. – 46,37



ТОП-5
ТОП-3

ЗАБЕЗПЕЧИТИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 
ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Затвердити відповідне рішення місцевої ради щодо виділення
з місцевого бюджету не менш як 1 %  доходної частини бюд
жету на фінансування програми сприяння розвитку мікро-, ма
лого та середнього підприємництва – 47,66

ТОП-2
ЗАБЕЗПЕЧИТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНУ ПІДТРИМКУ 
ПІДПРИЄМЦІВ:
- надання безвідсоткових кредитів для поповнення оборотних коштів;
- надання гарантій від місцевої ради для отримання кредитів в комерційних банках;
- часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для ММСП;
- надання безповоротної фінансової допомоги (грантів) стартапам та на модернизацію діючих 
виробництв;
- забезпечення відшкодування витрат орендної плати за користування офісними, виробничим
и, торговельними приміщеннями, якщо компанії довелося зупинити свою діяльність;
- надання фінансування для підтримки місцевих виробників у виході на зовнішні ринки, їх уча
сть у торгових місіях, ярмарках, виставках, StudyTour-ах, представлення регіонального стенду м
ісцевих виробників.1-ї та 2-ї групи від сплати єдиного податку до кінця року, у зв’язку з каран

тином. – 49,53



ТОП-5
ТОП-1

СПРОСТИТИ ПРОЦЕДУРИ ТА СРОКИ 
ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ

Бізнес займається - бізнесом. 

Спростити процедуру та строки отримання документів 
дозвільного характеру з урахуванням існуючих пропозицій.  
Розробити прозорі та прості процедури отримання дозволів та 
ліцензій з переведенням можливості їх отримання он-лайн та 
провести їх обговорення з представниками бізнесу. 
Впровадити відкриту електронну систему відстеження
документообігу та відкритий електронний реєстр щодо видачі

дозволів та погоджень. – 50,47



Що далі?
Інформування зацікавлених сторін. Розсилка 

пріоритетів до політичних штабів кандидатів у 
депутати та кандидатів на міського голову. 
Зустрічі з кандидатами в депутати та з кандидата
ми на міського голову. 

Підписання Меморандумів.

1

Проведення публічних заходів для інформування.
Поширення інформації у ЗМІ, соцмережах, на 
заходах. Проведення дебатів між кандидатами. 
Поширення адвокасі-кампанії на інші ради та міськ
их, селищних голів. 

2



Що далі?

Фіксація виконання вимог. Визначення “критичних 
днів” депутатів та моніторинг. Поширення 
інформації серед виборців.

33

Співпраця з депутатами для напрацювання 
проектів необхідних рішень та їх адвокація у 
комісіях ради. За необхідності, внесення змін до 
пріоритетів відповідно до стану виконання 
обіцянок або зміни  

44

Підготовка пріоритетів для реформ на законодав-
чому рівні. Їх адвокація. Запуск адвокасі кампанії
до парламентських та президентських виборів.

5



Надіслані запрошення



Дякуємо за увагу!

Наші сторінки в соціальних мережах:

https://www.facebook.com/apr.org.ua/

https://www.instagram.com/apr_kh/

Адвокасі-кампанія впроваджується “Асоціацією приватних роботодавців” 
за підтримки Центру  міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ). 

(099)561-92-87, https://apr.org.ua/, asprro@gmail.com


