Інформація про стан виконання рішення міської ради від 27.01.2011р. №26-V «Про
затвердження Програми підтримки малого підприємництва
в м. Івано-Франківську на 2011-2012 роки» (далі – Програма)
На виконання заходів Програми проводився аналіз основних показників та
тенденцій розвитку малого підприємництва в місті (кількість суб’єктів господарювання,
державна реєстрація, сплата податків, фінансові результати від діяльності, рівень
рентабельності, обсяги реалізації продукції, кількість зайнятих, розмір заробітної плати,
системи оподаткування фізичних осіб-підприємців тощо).
За 9 місяців поточного року зареєстровано 326 юридичних осіб, що на 57, або на
21,2%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Припинили свою
діяльність 98 юридичних осіб, що на 1 менше порівняно з аналогічним періодом минулого
року, внесено 103 записи про рішення засновників про припинення діяльності юридичних
осіб.
Станом на 01.10.2011р. в місті зареєстровано 713 фізичних осіб-підприємців, що на
649, або на 47,7%, менше порівняно з показником станом на 01.10.2010р. При цьому 1697
підприємців припинили діяльність, що на 984, або на 138%, більше порівняно з
аналогічним періодом минулого року, та внесено 1969 записів про рішення фізичних осібпідприємців про припинення діяльності.
Динаміка показників державної реєстрації суб’єктів господарювання
впродовж 9-ти місяців 2011 року
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За даними ДПІ у м. Івано-Франківську, станом на 01.10.2011р. в м. ІваноФранківську зареєстровано 26506 суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, що на 1179, або майже на 4,3%, менше, ніж станом на
01.01.2011р. Кількість зареєстрованих юридичних осіб порівняно з початком року
зменшилась на 20, або на 0,2%, і становила 10095.

Протягом 9-ти місяців поточного року зберігається тенденція щодо покращення
податкової дисципліни юридичними особами. Так, якщо станом на 01.01.2011р. з 7850
юридичних осіб (які повинні сплачувати податки) фактично податки сплачували 4709
юридичних осіб, то станом на 01.10.2011р. з 7999 юридичних осіб податкове зобов’язання
виконувало 5633 юридичні особи.
Щодо кількості фізичних осіб-підприємців, то з початку року вона зменшилась на
1159 або на 6,6% і досягла 16411. Кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачують
податки, станом на 01.10.2011р. становила 14967, що на 1922, або на 11,4%, менше, ніж
станом на 01.01.2011р. та на 1550, або на 9,4% менше, ніж в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року.
Значне зменшення кількості суб’єктів господарювання без створення юридичної
особи пов’язане зі змінами, які відбулися на законодавчому рівні. Так, зросло
навантаження на фізичних осіб – підприємців, які обрали особливий спосіб оподаткування
(фіксований податок, єдиний податок), у вигляді сплати пенсійних внесків у розмірі, що
не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу. Зокрема, це стосується
сплати, крім єдиного/фіксованого податку, єдиного соціального внеску, мінімальний
розмір якого для фізичних осіб-підприємців не може бути меншим ніж 34,7% розміру
мінімальної заробітної плати.
Крім того з 01.04.2011р. набрав чинності розділ ІІІ Податкового кодексу України,
відповідно до якого (стаття 139.1.12) до витрат, що не враховуються при визначенні
оподатковуваного прибутку відносяться витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів
(робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи –
підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням
робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у
сфері інформатизації). Ще однією законодавчо несприятливою зміною для фізичних осібпідприємців, які сплачують єдиний податок, є неможливість реєструватися платниками
податку на додану вартість.
Враховуючи несприятливий вплив нормативно-правового середовища, кількість
фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, протягом 9 місяців 2011р.
знизилася майже на 18,7%. Так, якщо станом на 01.01.2011р. їх кількість становила 11548,
то станом на 01.10.2011р. – 9389. Водночас на 1500, або на 34,3%, зросла кількість
фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування – з 4379 станом на
01.01.2011р. до 5879 станом на 01.10.2011р. Зменшення кількості фізичних осібпідприємців, які сплачують фіксований податок, протягом 9 місяців 2011 року становило
30,4% (станом на 01.10.2011р. порівняно з 01.01.2011р.).
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Станом на 01.10.2011р. розмір надходжень до міського бюджету від сплати єдиного
податку становив 5987,32 тис. грн., що на 817,6 тис. грн., або на 12,1%, менше порівняно з
аналогічним періодом минулого року. Надходження до міського бюджету від сплати
фіксованого податку протягом 3-х кварталів 2011 року поступово зростали і станом на
01.10.2011р. становили 467,76 тис. грн., що на 382,7 тис. грн., або майже на 45%, менше
порівняно з надходженнями станом на 01.10.2010р.
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Діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи сприяє не
тільки зайнятості самих фізичних осіб-підприємців, а й створенню додаткових робочих
місць. Кількість зареєстрованих трудових договорів фізичних осіб-підприємців з
найманими працівниками протягом 9-ти місяців 2011 року становила 2670, що на 186, або
на 7,5%, більше аналогічного показника 2010 року. Водночас на 260, або на 12,6%, зросла
кількість трудових договорів фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками
знятих з реєстрації (з 2123 у 2010 році до 2383 у 2011 році). Щодо діючих трудових
договорів, то спостерігається тенденція до зростання їх кількості з 6963 станом на
01.01.2011р. до 7250 станом на 01.10.2011р. (на 287, або понад 4%).

Серед фізичних осіб-підприємців основними роботодавцями є ті, які сплачують
єдиний податок. Так, протягом звітного періоду спостерігається тенденція до поступового
збільшення кількості найманих працівників у підприємців, які працюють на спрощеній
системі оподаткування: з 4793 на початку року до 5877 станом на 01.10.2011р. (на 1084,
або на 22,6%).
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Протягом 9-ти місяців 2011р. в Дозвільному центрі м. Івано-Франківська прийнято
2417 вхідних пакетів, видано 1219 вихідних пакетів, в тому числі відмов – 301 та
декларацій – 138; надано 5155 консультацій.
З метою покращення якості обслуговування в Реєстраційній палаті облаштовано
зону очікування для відвідувачів. Для здійснення державної реєстрації суб’єктів
господарювання Реєстраційна палата м. Івано-Франківська забезпечена сканерами.
Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 20.09.2011р. №564 «Про
внесення змін до Регламенту роботи Реєстраційної палати міста Івано-Франківська».
В Центрі надання адміністративних послуг запроваджено технологію код
зворотного зв’язку. Відвідувачі Центру надання адміністративних послуг мають
додаткову змогу перевірити стан виконання замовленої послуги чи документа дозвільного
характеру на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. Для цього необхідно
перейти за посиланням http://www.mvk.if.ua/cnap/ та ввести у відповідне поле вказаний на
талоні про реєстрацію код зворотного зв’язку.
Розроблено проект на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування з метою оптимізації надання адміністративних послуг, в тому
числі здійснення реєстраційних процедур та надання документів дозвільного характеру,
через впровадження електронної черги та електронного документообігу.
В рамках роботи Дозвільного центру м Івано-Франківська проводяться наради
щодо вжиття заходів щодо попередження та реагування на виявлені порушення в роботі
дозвільних органів.

Запроваджено послугу смс-інформування замовників про результати виконання
документів дозвільного характеру. На даний час проводиться робота щодо встановлення
електронної черги з метою створення зручних умов обслуговування заявників.
Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 28.09.2011р. №586 «Про
внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних послуг», яким викладено в
новій редакції Регламент Центру надання адміністративних послуг.
Впродовж 9-ти місяців 2011р. через комітет з конкурсних торгів виконавчого
комітету міської ради проведено 39 тендерних закупівель (116 лотів), кількість учасників,
які подали тендерні пропозиції, склала 227, в результаті яких укладено 63 договори із 63
постачальниками (суб’єктами господарювання). Фактичні видатки склали 17348,3 тис.
грн., в тому числі на закупівлю товарів – 7910,5 тис. грн., на закупівлю послуг –
8956,4 тис. грн., на закупівлю робіт – 481,4 тис. грн.
Виплачено 552,01 тис. грн. допомоги по безробіттю для започаткування власної
справи (виплачених одноразово) 82 безробітним. 95 суб’єктам підприємницької
діяльності - роботодавцям надано дотації на створення додаткового робочого місця для
працевлаштування безробітних на суму 2570,97 тис. грн. В результаті створення
додаткових робочих місць працевлаштовані 106 безробітних.
Ведеться та поновлюється база даних вільних виробничих площ на підприємствах
м. Івано-Франківська. Інформація розміщується на офіційному сайті м. Івано-Франківська.
Постійно формується та поновлюється реєстр незадіяних нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста, вільних земельних ділянок, що
можуть бути надані в оренду. За 9 місяців 2011р. загальна площа нежитлових приміщень,
переданих суб’єктам підприємницької діяльності в оренду, склала 372,52 кв. м, у власність
(укладено договорів купівлі-продажу) – 2761,7 кв. м
Відповідно до законодавства про державну регуляторну політику у сфері
господарської діяльності забезпечено здійснення регуляторних процедур, а саме:
1) планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (затвердження
плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, внесення змін до
плану);
2) підготовка проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу;
3) опублікування оголошень про оприлюднення проекту регуляторного акта та
аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень та пропозицій;
4) проведення відкритих громадських обговорень (у разі потреби);
5) підготовка звітів про результати базових та повторних відстежень результативності
регуляторних актів;
6) прийняття регуляторних актів;
7) оприлюднення прийнятих регуляторних актів.
До плану діяльності виконавчого комітету міської ради, затвердженого рішенням
виконавчого комітету міської ради від 17.11.2010р. №652 (в редакції відповідно до
рішення виконавчого комітету міської ради від 09.06.2011р. №332), внесено 16 змін.
Зміни до плану діяльності виконавчого комітету міської ради з розробки проектів
регуляторних актів, проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу
регуляторних актів, інформація про здійснення регуляторної діяльності розміщувались на
офіційній сторінці виконавчого комітету міської ради в мережі інтернет. Повідомлення
про оприлюднення проектів регуляторних актів публікувались в газеті міської ради
«Західний кур’єр».
Відділом підтримки та розвитку підприємництва підготовлено 46 аналізів
регуляторного впливу проектів регуляторних актів, 46 звітів про результати базових
відстежень результативності проектів регуляторних актів. Також готувались висновки про
приналежність нормативно-правових актів до регуляторних актів.

За результатами проведених заходів було забезпечено дотримання вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
структурними підрозділами виконавчого комітету.
Організовано та проведено 41 відкрите громадське обговорення (у формі засідань
круглих столів), на яких обговорювалися проекти регуляторних актів. За результатами
організованих заходів забезпечено надання заінтересованими сторонами розробникам
проектів регуляторних актів пропозицій та зауважень до проектів відповідних рішень
міської ради, її виконавчого комітету.
Прийнято 34 регуляторних актів, в тому числі 17 рішень міської ради та 17 рішень
виконавчого комітету міської ради.
Підготовлено 11 звітів про повторне відстеження результативності регуляторних
актів, прийнятих міською радою, її виконавчим комітетом.
Відділом підтримки та розвитку підприємництва здійснювалась координація
діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері господарської діяльності шляхом
надання консультацій розробникам проектів регуляторних актів, організації та проведення
відкритих громадських обговорень тощо.
На виконання Закону України від 14.12.2010 р. №2784-VI «Про прискорений
перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого
самоврядування» (далі – Закон) розпорядженням міського голови від 17.01.2011р. №17-р
створено робочу комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів органів
місцевого самоврядування міста Івано-Франківська (далі – Робоча комісія), до складу якої,
в тому числі, ввійшли працівники відділу.
З метою здійснення прискореного перегляду регуляторних актів на відповідність їх
принципам державної регуляторної політики було організовано та проведено 10 засідань
Робочої комісії на яких проаналізовано 187 нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування м. Івано-Франківська на наявність ознак регуляторного акта, в результаті
чого здійснено прискорений перегляд 50 регуляторних актів. Робочою комісією також
було здійснено прискорений перегляд 4 регуляторних актів сільських рад ІваноФранківської міської ради.
За результатами прискореного перегляду регуляторних актів Робочою комісією
сформовано:
1) перелік регуляторних актів, що відповідають принципам державної
регуляторної політики (8 регуляторних актів);
2) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики та потребують внесення до них змін (15 регуляторних актів);
3) перелік регуляторних актів, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування (26 регуляторних актів органів місцевого самоврядування м. ІваноФранківська, 4 регуляторні акти сільських ради Івано-франківської міської ради).
Органами місцевого самоврядування м. Івано-Франківська здійснюється
приведення регуляторних актів у відповідність до принципів державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, зокрема:
1) щодо регуляторних актів, віднесених до переліку регуляторних актів, що не
відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них
змін (всього 15 рішень): 11 рішень опрацьовано (внесено зміни або визнано такими, що
втратили чинність), в тому числі 1 рішення вирішено залишити чинним; розроблено 4
проекти рішень.
2) щодо регуляторних актів, віднесених до переліку регуляторних актів, що не
відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх
такими, що втратили чинність, або скасування (всього 26 рішень): 22 рішення визнано
такими, що втратили чинність; 3 рішення вирішено залишити чинними; 1 рішення є
предметом судового розгляду.

До переліку регуляторних актів, що не відповідають принципам державної
регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування віднесено 4 регуляторні акти Угорницької та Крихівецької сільських рад
Івано-Франківської міської ради. З них 4 рішення опрацьовано:
- 1 рішення Угорницької сільської ради визнано таким, що втратило чинність;
- 1 рішення Крихівецької сільської ради визнано таким, що втратило чинність; до 2-х
рішень Крихівецької сільської ради внесено зміни.
Відділом підтримки та розвитку підприємництва періодично надавалася
інформація Івано-Франківській обласній державній адміністрації про результати
прискореного перегляду регуляторних актів та заходи щодо приведення регуляторних
актів у відповідність до вимог державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності.
Протягом звітного періоду розроблено (з подальшим прийняттям) нормативноправові акти у сфері підприємництва, зокрема рішення:
- міської ради від 27.01.2011р. №22-V «Про встановлення місцевих податків і зборів на
території Івано-Франківської міської ради» зі змінами (4 рішення міської ради);
- міської ради від 17.03.2011р. №92-VIII «Про звернення до Президента України, Прем’єрміністра України, Голови Верховної ради України» (щодо необхідності впорядкування
діяльності комп’ютерних інтерактивних клубів);
- виконавчого комітету міської ради від 19.04.2011р. №220 «Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету міської ради від 22.11.2007р. №541 «Про визначення мінімальної
суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб»;
- міської ради від 02.06.2011р. №209-Х «Про затвердження Положення про Реєстр актів
органів місцевого самоврядування м. Івано-Франківська»;
- виконавчого комітету міської ради від 19.07.2011р. №453 «Про визнання такими, що
втратили чинність, рішень виконавчого комітету міської ради»;
- від 16.08.2011р. №344-13 «Про визнання такими, що втратили чинність, рішень міської
ради»;
- від 23.03.2011р. №166 «Про затвердження Положення про розміщення та порядок
облаштування літніх торгових майданчиків в м. Івано-Франківську» зі змінами;
- від 31.10.2011р. №514 «Про затвердження положення про організацію та проведення
аукціонів на право розміщення літніх торгових майданчиків в центральній частині
м. Івано-Франківська»;
- від 04.11.2011р. №668 «Про затвердження порядку про встановлення режиму роботи
закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг»;
Розроблено проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської
ради від 27.01.2011р. №22-V «Про встановлення місцевих податків і зборів на території
Івано-Франківської міської ради» щодо збільшення кількості майданчиків для платного
паркування транспортних засобів.
Підготовлено проекти нормативно-правових актів у сфері підприємництва:
- порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в
м. Івано-Франківську;
- положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на
території м. Івано-Франківська.
Спільно з Державною податковою інспекцією в м. Івано-Франківську опрацьовано
ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців та приведено їх у відповідність до
кодів КВЕД, підготовлено відповідне рішення міської ради.
Суб’єктам господарювання та особам, які бажають започаткувати власну справу,
надавались консультації з питань організації та ведення бізнесу, з питань сплати місцевих
податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. Відділом поширювалась
інформація про можливість навчання та стажування підприємців і управлінських кадрів
для сфери підприємництва в рамках програми «Українська ініціатива».

Здійснювались організаційні роботи щодо створення та наповнення веб-сторінки
по підприємництву (підготовлено розпорядження міського голови, розроблено схему
сайту та технічне завдання).
11.03.2011р. організовано та проведено акцію вшанування лідерів економічного
прогресу «Тріумф-2010».
29.04.2011р. проведено зустріч представників промислових підприємств з
представниками Державної податкової інспекції в м. Івано-Франківську, ІваноФранківської торгово-промислової палати, Івано-Франківської митниці, ІваноФранківської міської санітарно-епідеміологічної станції, виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради з приводу обговорення проблемних питань при здійсненні
експортно-імпортних операцій.
Підготовлено інформацію про фізичну особу-підприємця на відзначення у
номінації «Кращий молодий бізнесмен» обласної програми «Молодий Лідер Прикарпаття2011».
Організовано та проведено зустрічі з представниками громадських організацій та
об’єднань підприємців щодо обговорення ставок єдиного податку для фізичних осібпідприємців.
З метою поширення інформації про туристичний, економічний, інвестиційний та
діловий потенціали міста Івано-Франківська виготовлено диск «Івано-Франківськ –
європейське місто».
02.09.2011р. організовано та відзначено День підприємця - проведено урочисті
заходи, суб’єктів підприємницької діяльності нагороджено подяками міського голови та
грамотами виконавчого комітету міської ради.
Поінформовано та залучено до участі у різноманітних заходах суб’єктів
господарювання міста, зокрема до виставки «Оселя-2011», виставкової акції «Барвиста
Україна», ярмарку «Кукутень 5000», інтернет-виставки продукції, зустрічей з головою
облдержадміністрації у рамках форуму «Влада і бізнес», тренінгу по написанню бізнеспланів, програми «Радник малого бізнесу», обласного конкурсу бізнес-планів
підприємницької діяльності серед молоді, інформаційного семінару по бізнес-інкубаторах,
зустрічі з представниками Групи Світового банку щодо обговорення стратегії партнерства
з Україною тощо.
Підготовлено проект на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування щодо залучення громади міста, в тому числі суб’єктів
підприємницької діяльності, до правотворчої діяльності органів місцевого
самоврядування м. Івано-Франківська.
Здійснюється формування Реєстру актів органів місцевого самоврядування
м. Івано-Франківська у сфері регуляторних актів (викладення регуляторних актів у чинній
редакції).
Підготовлено та прийнято рішення виконавчого комітету міської ради 04.10.2011р.
№602 «Про Раду підприємців при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради»,
яким затверджено положення про дорадчий орган виконавчого комітету міської ради та
склад Ради підприємців. Забезпечено проведення 3-х засідань Ради підприємців.
Здійснюється підготовка до Міжнародного інвестиційно-економічного форуму
«Партнерство та перспектива», в рамках проведення якого планується презентувати
промисловий та науково-технічний потенціал суб’єктів підприємницької діяльності міста
з метою розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та науково-технічного
співробітництва.
Начальник відділу підтримки
та розвитку підприємництва

Н.В. Кобильчак

