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Видання здійснено в рам-
ках Проекту «Дорожня 
карта розвитку малого та 
середнього підприємництва 
(МСП) Таврійського регіону», 
що реалізовує ГО «Агенція 
регіонального розвитку 
Таврійського об’єднання 
територіальних громад» за 
підтримки Програми USAID 
«Лідерство в економічному 
врядуванні» (USAID ЛЕВ).
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Роль підприємця у розвитку регіону та 
країни сьогодні

Прийнято вважати, що Україна вільна вже 25 років. За цей 
час роль та відношення до підприємця в суспільстві мінялася 
не одноразово. Вільні українці довгий час залишалися з слав-
нозвісним менталітетом радянської людини: до «купі-прадай» та 
різного роду «дільців» ми відносилися по-різному і більше зне-
важливо. Шалені роки перебудови створили мільйони успішних 
підприємців і зараз не на часі згадувати методи, адже це булу не 
прості часи і то була перша школа підприємницької діяльності 
після майже сторіччя, коли викорінювалася будь-яка особистісна 
ініціатива, і все було колективним. Як кажуть жителі Нової Кахов-
ки, «наше місто і сьогодні є радянським , з думками і критеріями 
мислення, з очікуванням, що хтось прийде і принесе світле май-
бутнє, хтось, але не я». 

Якщо ми подивимося об’єктивно, то картина буде зовсім 
іншою, і значення підприємця у Україні сьогодні є недооціненим. 
Важливо, аби та громада, яка зароджується сьогодні, мала чітке 
уявлення, звідки можна очікувати світле майбутнє і хто його ство-
рює: чи влада країни, чи іноземні інвестиції, чи сусід-СПДшник.

Що є бюджетом держави? Вікіпедія нам відповідає: «Джере-
лами доходів державного бюджету є податок на прибуток під-
приємств, об’єднань і організацій; податок на додану вартість; 
акцизні податки; доходи від зовнішньоекономічної діяльності; 
прибутковий податок з громадян та ін., згідно з нормативами, 
що визначаються законодавчими актами». 

Інформаційний дайджест підприємця 
Таврійського регіону
ЛИПЕНЬ - СЕРПЕНЬ 2016
Бюлетень №1
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Факт 1. Є місцевий бюджет (міста або рай-
ону), який створюється з сплати податків 
фізичних осіб підприємців, юридичних осіб 
та стягнень – 90%, дотації держави - 7%, кошти 
державних підприємств в регіоні – 3%.

Факт 2. Потрапляючи в бюджет міста гроші 
розподіляються на заробітню плату чиновни-
кам, іншим державним працівникам, на ЖЕКи, 
комунальні підприємства, освітлення вулиць, 
лікарні, школи, та інше.

Факт 3. Для допомоги підприємцю створю-
вати надбавочну вартість продукту і генерувати 
додатковий дохід, сплачувати зарплату найма-
ним працівникам та знову сплачувати податки 
створено ряд контролюючих та регулюючих 
державних органів. Допомогу надають податкова 
служба, реєстраційна служба, статистика і інші. 

Факт 4. В умовах децентралізації міста та 
райони будуть замкнені самі на собі і будуть 
створювати власні місцеві бюджети. Так, чим 
більше підприємців у вашому селищі або місті, 
тим більше грошей будуть розподілені на ре-
монт доріг, будівлю шкіл та дитячих садочків. 
Якщо ж у вашому регіоні підприємців мало, 
видатків мало – то держава вже не зможе надати 
допомогу вашому регіону. Так би мовити – наше 
світле майбутнє  лежить на плечах підприємців 
та добросовісних працівниках. 

Факт 5. Громада є сьогодні контролюючим 
органом для добросовісної роботи державних 
службовців. На сьогодні громада має право 
створювати різні форми об’єднань, які мають 
право впливати на розподіл місцевих бюджетів, 
як дорадчий орган, впливати на якість роботи 
чиновників та держустанов. Ми маємо право 
створювати громадські організації, спілки під-
приємців та товаровиробників. Ми маємо вправо 
просувати інтереси більшості та домагатися змін 

власними силами, силами громади. Є нюанс – по-
трібно створити достатньо сильну коаліцію, аби 
нашу силу представники влади почули та при-
слухалися. Таку силу можуть очолювати ті, хто 
на 90% відсотків складає місцеві бюджети, тобто 
ми – підприємці і наймані працівники.

Факт 6. Історія підприємницької діяльності в 
України ще досить молода, а свідомість громади 
не достатньо сформована. Популізм, політикан-
ство, мала кількість якісних громадських лідерів 
є великою протидією у створенні комфортного 
життя, особливо у Херсонські області і невелич-
ких містах та селищах.

Висновок: через усвідомлення того, що 
потрібно гуртуватися громаді та підприємцям 
та конструктивно, без бійки та пустих балачок, 
вибудовувати двосторонній діалог з місцевою 
владою. Адже перебудувати систему влади – це 
занадто довгострокова справа, а жити добре 
можна і раніше. Тож пропонуємо вам вирішити 
для себе, які пропозиції для позитивних змін ви 
можете запропонувати та звертатися до місце-
вих громадських об’эднань та бізнес-коаліцій.  

Ми – ГО «Агенція регіонального розвитку 
Таврійського об’эднання територіальних 
громад» пропонуємо вам сьогодні приєдну-
ватися до проекту «Дорожня карта малого 
та середнього бізнесу (МСП) Таврійського 
регіону». Метою Дорожньої карти є  розвиток 
МСП через зменшення регуляторних бар’єрів та 
покращення бізнес-середовища в Таврійському 
регіоні. В заходах проекту заплановані круглі 
столи з доопрацювання Дорожньої карти та 
проведення заходів щодо її адвокації. 

Дорожня карта Таврійського субрегіону буде 
складатися с Дорожніх карт міст Нова Каховка, 
Каховка, Берислав та Каховського і Бериславсь-
кого  районів.
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Аналіз опитування підприємців міст Нова Каховка, Каховка, 
Берислав, Тавріськ у березні-квітні 2016 р.  

Перед тим, як робити проект по поліпшенню бізнес-клімату навесні цього року було проведено 
широке опитування підприємців. Можемо зазначити, що активність бізнесменів була не високою, 
але навіть ті результати, які ми отримали надають досить об’єктивну прозору картинку проблем та 
можливостей для МСП в нашому регіоні.

Основні питання, щодо слабких сторін 
ведення бізнесу в регіоні сьогодні:

- корупція місцевої влади та небажання чесно 
працювати;

- непрозорість при підготовці регуляторних 
актів, пов’язаних з підприємництвом;

- відсутність хороших спеціалістів середньої 
ланки;

- відсутність інвестицій у регіон;
- низька З/П;
- відсутність прозорості в одержанні землі під 

розвиток бізнесу;
- не всі суб’єкти знаходяться в однакових умовах;
- повна ізоляція бізнесу від влади;
- відсутність владного інтересу в економічно-

му розвитку міста;
- відсутність координаційної ради між владою 

та бізнесом.
Два  основних критичних питаня в регіоні:
1.Створення умов для розвитку МСП разом з 

інфраструктурою для розвитку бізнесу
2.Створення умов для залучення інвестицій 
Щодо  головних  напрямків розвитку еко-

номіки, то сьогодні залишилися два: агропро-
мисловій комплекс і  туризм. Логістика вже 
відіграє меншу роль, у зв’язку з анексією Криму 
та зупинкою вивезення в Крим та Росію с/г про-
дукції, яку вирощували на полях Півдня України. 

Є імовірність, що з деяким часом третьою 
галуззю можна буде зробити  ВИНОРОБСТВО.

Самі головні побажання для влади  від 
підприємців:

- Сприяти розвитку МСП
- Залучати інвестиції
- Розвивати туризм та старт-апи
- Працювати на розвиток у місті інновацій-

них бізнес проектів
- Стати більш відкритими та прозорими , 

готувати регуляторні акти по підприємництву 
разом з бізнесом

ЗГІДНО АНКЕТУВАННЯ У БЕРЕЗНІ-КВІТНІ 2016 р.
- Спростити дозвільну систему
- Створювати в містах центри підтримки 

бізнесу
- Зменшити місцеві податки  та запропону-

вати стимули для розвитку приватного сектору.
Головна проблема підприємців у регіоні  

- це повна роз’єднаність, і як наслідок - від-
сутність повноцінного діалогу з владою  і кон-
кретної підтримки влади у питаннях розвитку 
підприємництва, залучення інвестицій, покра-
щення бізнес-климату в місті та регіоні.

Звідси - недовіра підприємців в потенціальну 
можливість змін, невміння відстоювати особисті 
інтереси та захищати свої права. 

Ситуація, в якій сьогодні знаходиться  Херсон-
щина, та зокрема  м. Нова Каховка  дуже складна 
та напружена. Якщо подивитись більш детально, 
то крім тих питань, які сьогодні притаманні всій 
Україні - велике безробіття, зменшення виробни-
цтва, корупція, війна та відсутність бачення май-
бутнього країни -  на Херсонщині ще додатково 
втрачені майже всі можливості економічного 
розвитку, впав рівень виробництва  а/п комплек-
су, проблеми з туризмом, особливо внаслідок  
початку так званої «партизанської війни»  з 
Кримом, закрилися багато проектів та програм, 
які були зв’язані з півостровом – особливо це 
стосується а/п продукції, е/енергії , Північно - 
Кримського каналу та інших.
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Дорожня карта – навіщо, для кого, як?  
Проект Дорожньої карти МСП Таврійського регіону – це один з кроків по поліпшенню життя в 

першу чергу підприємців. Але ми всі розуміємо, що підприємці – це головна рушійна сила розвитку: 
вони поповнюють видатки місцевих бюджетів, вони надають робочі місця жителям регіону, вони 
забезпечують соціальну стабільність та спокій в містах та селах. Адже сита сім’я – це перше, про що 
думає кожна людина. 

Що ж таке «Дорожня карта»? З ТЕОРІЇ:
Дорожня карта – це опис послідовних 

кроків (заходів), розроблених за участі та з 
урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін, 
реалізація яких дозволить  зменшити регулятор-
ні бар’єри та покращити бізнес середовище для 
МСП. 

Всі дії Дорожньої карти передбачають актив-
ну участь підприємців територіальної одиниці, 
представників влади та представників громад-
ськості.

Невід’ємною частиною впровадження До-
рожньої карти є кампанія адвокасі та лобіюван-
ня. Це можуть бути м’які форми заходів, такі як 
колективні обговорення із залученням преси та 
бізнес-об’єднань, так і жорсткі форми впливу - 

демонстрації, петиції, аж до судового позову.
Адвокація - діяльність, що спрямована на 

представництво і захист інтересів окремих 
соціальних груп шляхом організації опосеред-
кованого впливу на формування і реалізацію 
державної політики. 

Лобіювання - професійна діяльність, що за 
винагороду спрямовується безпосередньо на 
організацію законного впливу на формування та 
реалізацію державної політики з метою враху-
вання інтересів замовника. 

Більш детально про адвокацію та лобіюван-
ня ви можете прочитати у презентації Дениса 
Базілевича за посиланням - https://drive.google.
com/file/d/0B_z5azUaC7bCY0VwU1M4V2J6dHc/
view?usp=sharing

Цілі та заходи Дорожньої карти Таврійського субрегіону
Територія Таврійського об’єднання тери-

торіальних громад досить велика і аби розро-
бити дорожню карту для поліпшення бізнес-клі-
мату була розроблена низка заходів с липня по 
листопад для того, щоб більшість інтересів пред-
ставників бізнесу, влади та громадськості булі 
почуті та відображені в покроковому керівництві 
виході з сьогоднішньої ситуації. Так заплановано 
та вже проведено 4 круглі столи на місцях – у 
Каховці, Новій Каховці та Бериславі, а також 
Регіональний круглий стіл, куди були запрошені 
влада, бізнес, громада, ЗМІ з всього регіону. 

Регіональний круглий стіл став заключним в 
обговорені проблем бізнес-середовища міста 
і районів та напрацюванні пропозицій по їх 
вирішенню. Наступним етапом є документарне 
вирішення: складання регуляторно-правових 
актів та їх перевірка на фіскальну відповідаль-
ність експертами Інституту економічних дослід-
жень і політичних консультацій за підтримки LEV 
USAID. Від розроблених актів активісти проекту 
перейдуть до розробки пропозицій по удоско-
наленню Програм розвитку МСП Каховки, Нової 
Каховки, Берислава, Таврійська. 

Круглий стіл у Каховці 29.07 Круглий стіл у Новій Каховці 3.08
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Крім того, аби розроблені регуляторно-правові акти, пропо-
зиції для програм розвитку були прийняті та працювали в пов-
ному обсязі ГО «АРР ТОТГ» за підтримки LEV, USAID як адво-
касі-кампанію проведе Діловий форум, що пройде 1 жовтня 
в рамках міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські 
горизонти». Інформаційне висвітлення даної події, запрошені 
експерти та керівники Проекту «Лідерство в економічному вря-
дуванні» з Києву, учасники проекту Дорожніх карт з київської, 
львівської, тернопільської, вінницької області, громадські активі-
сти і крупний місцевий бізнес – ця потужна кампанія є перекон-
ливим важелем для представників влади та місцевих рад. 

Діловий форум крім звітного характеру по проекту «Дорожня 
карті розвитку МСП Таврійського регіону» має робоче навантаження. 
Аудиторія матиме дискусію для вирішення двох питань: перше – які 
заходи чи проекти потрібні, аби позитивний вплив Дорожньої 
карти втілювався і після завершення проекту, та друге – внесення 
пропозицій та інноваційних ідей до Регіональної програми ро-
звитку підприємництва Таврійського регіону до 2025 року.

Вже на сьогодні на круглих столах неодноразово звучала 
ідея про створення Центру підтримки бізнесу, який би створив 
площадку для зрощування бізнес-стартапів у регіоні та підтри-
мував вже існуючий, надавав кваліфіковану консультацію та 
запроваджував освітні програми для підприємців. Перемовини з 
владою про створення подібного Центру підтримки бізнесу були 
заплановані у проекті, а за підтримки бізнесу, можливо, ідея буде 
реалізована вже у 2017 році.

Круглий стіл у Новій Каховці 10.08

Круглий стіл у Бериславі 11.08

Регіональний круглий стіл 26.08

Коротка довідка 
про Таврійське 
об’эднання 
територіальних 
громад

Таврійське  об’єднання  
територіальних  громад 
(надалі – Таврійський  ре-
гіон) включає в  себе чотири 
міста - Берислав, Каховка, 
Нова Каховка, Таврійськ, а 
також два райони  Херсон-
ської  області - Бериславсь-
кий  і  Каховський.  Загальна  
площа  Таврійського регіону 
складає 3,426 тис. кв. км. 

Кількість населення Тав-
рійського регіону на 01 січня 
2008 р. становила 198,410 
тис. осіб (з них міське  – 
126,798 тис. або 63,9 %), що 
складає 17,8 % населення 
Херсонської області. Густота 
населення регіону становить 
58 осіб на 1 кв. км, що знач-
но більше, ніж у середньому 
по Херсонській області (39 
осіб на 1 кв. км).   Таврійсь-
кий  регіон  знаходиться  в  
центрі  Херсонської  області  
на  відстані 60  кілометрів  
від  обласного  центру.  
Таврійський  регіон  займає 
12 % її  території  області  та 
розташований  в  басейні  
нижньої  течії  р. Дніпро  в  
межах  Причорноморської  
низини; омивається Ка-
ховським водосховищем. 

Аналіз інвестиційного 
потенціалу Таврійського ре-
гіону ви зможете прочитати 
в наступному бюлетені. 
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Спільні проблеми та задачі міст та районів Таврійського су-
брегіону за аналізом проведених у липні-серні 2016 р. Круглих 
столів на містах

АНАЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ 
В м. КАХОВКА   29.07.16.

Присутні підприємці міста та району, керів-
ники СТП, голови селищних рад, голова відділу 
економіки міської адміністрації, ЗМІ.

Основні питання, які оговорювались:
- Відсутність єдиної представницької сили 

від підприємців в органах місцевої та районної 
ради;

- Відсутність регіональних програм під-
тримки підприємництва.

- Високі ризики для бізнесу на селі – еко-
номічні, політичні, кліматичні. Підприємці за-
цікавлені у швидких прибутках, що заважає дов-
гостроковому, стратегічному розвитку регіону.

- Відсутність поваги до підприємців у мо-
лоді, середній вік підприємців – старше 40 років, 
молоді більше націлена на кар’єру  чиновника, 
судді, юриста.

- Низький рівень лідерства – відсутність 
згуртованості для відстоювання інтересів під-
приємців.

- Незнання власних прав та можливостей, 
як працювати в громадських організаціях, як 
брати участь у грантових програмах, як писати 
професійні бізнес-плани.

- Можливості соціального підприємництва.
- Низький рівень поінформованості про 

можливості розвитку особистісного та організа-
ційного.

- Протидія об’єднанням територіальних 
громадам – низька поінформованість про мож-
ливості реформи децентралізації, спекуляція 
політиків на малограмотності сільського насе-
лення.

Резолюція: 
- Робота над створенням консультацій-

но-дорадчого органу, де буде проводитись 
навчання, надаватися консультації підприємцям, 
допомога у створенні бізнес-планів та грантових 
заяв для розвитку бізнесу.

- Робота над гуртуванням для консолідації 
сил підприємців для створенні представницько-
го органу при органах місцевого самоврядуван-
ня – напр., коаліція СТП Каховського р-ну.

- Розробка механізму узгодження з бізне-
сом нормативно-правових актів, що стосуються 
бізнесу/

- Більше розповсюдження інформації про 
вільні ділянки землі с-х призначення, про ділян-
ки с-х призначення, які знаходяться в оренді та 
звільняються.

- Організація регулярних зустрічей з мером 
підприємців та представників бізнес-коаліцій.

- Повернення до ідеї про створення тор-
гових марок «Овочі Таврії», «Зерно Таврії» для 
об’єднання малих с-х підприємців та створення 
конкурентоспроможного продукту.

АНАЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ 
В м. НОВА КАХОВКА 3.08.16.

Присутні підприємці міста, депутати,  за-
ступник міського голови, ЗМІ.

Підприємницьке середовище Нової Кахов-
ки за багато років склалося у сталу силу, яка 
на сьогодні в більшості складається з великих 
підприємств. Малі підприємці мають слабку 
віру у позитивні змини в місті, адже у владних 
структурах політика до МСП не міняється ро-
ками: між великими підприємцями та владою 
вже налагоджено діалог, а на малий та середній 
бізнес влада звертає увагу зрідка, більш декла-
ративно.  Нова Каховка має поодиноких лідерів 
політичних та представницьких сил у владі, але 
на сьогодні підприємці не складають настільки 
єдиної сили, яка б могла впливати на рішення 
місцевої влади по поліпшенню бізнес-середови-
ща. Ще з 1998 року існували сильні СТП, влада 
була відкрита до пропозицій та вимог більшості, 
сьогодні ж тільки зароджується така коаліція. Ті 
СТП та ГО, які є – не мають достатнього впливу.

Основні питання, які оговорювались:
- Непрозорість політики влади щодо бізне-

су. Вибірковість та пріоритет влади на великий 
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бізнес (відносно великий по відношенню до 
інших в регіоні).

- Непрозорість у розподілі вільних земель-
них ділянок в місті.

- Корупційність прийняття рішень у по-
довженнях строку оренди на земельні ділянки в 
місті.

- Влада, яка побудована на особистісних 
відносинах  - недостатньо прозора, а часто ко-
рупційна.

- Незгуртованість бізнесу – неспромож-
ність створити єдину сильну представницьку 
силу у владі для захисту інтересів МСП. 

Резолюція: 
- Створення єдиної електронної реєстрації 

заяв містян, де буде вказано з яких питань, дати 
звернень та кому адресуються, а також вказано 
стадію вирішення питання звернення.

- Утворення сильного представницького 
органу від МСП у міській адміністрації.

- Робота над побудовою партнерських 
відносин та довіри між владою та бізнесом.

- Створення позитивного іміджу підприєм-
ців у молоді. Запровадження конкурсу «Яким 
би я був підприємцем». Залучення успішних 
підприємців до освіти молоді через проведення 
лекцій та відкритих дискусій.

3 серпня було вирішено провести ще один 
круглий стіл та запросити  на нього більшу 
кількість підприємців та представників влади 
та ЗМІ. Наступний круглий стіл було вирішено 
зробити 10 серпня.

АНАЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ 
В м. НОВА КАХОВКА 10.08.16.

Присутні підприємці міста, депутати, керів-
ники ОСББ,  заступник міського голови, началь-
ник відділу економіки та працівники відділу 
економіки в міськраді, ЗМІ.

Друга зустріч стала більш конструктивною 
та мала більше діалогу між владою та бізнесом, 
ніж перша. Представники від депутатів та від 
МСП чітко висловили свої пропозиції по зміні 
політики МСП. Були внесені нестандартні рішен-
ня на які після обговорення згодились присутні 
представники влади.

Резолюція: 
- Створення єдиної електронної карти 

міста реєстрації заяв містян, де буде вказано з 
яких питань, дати звернень та кому адресують-
ся, а також вказано стадію вирішення питання 
звернення.

- Створення позитивного іміджу підприєм-
ців у молоді. Запровадження конкурсу «Яким 
би я був підприємцем». Залучення успішних 
підприємців до освіти молоді через проведення 
лекцій та відкритих дискусій.

- Створення освітніх програм для молоді 
по відкриттю та побудові власної справи, право-
ва та економічна освіта молоді. 

- Перепрофілювання закладів середньої  
освіти під запит місцевих підприємців. Про-
ведення форуму з залученням представників 
влади, МСП та освітніх закладів, проведення ан-
кетування для вирішення проблеми відсутності 
кваліфікованих та мотивованих кадрів.

- Громадянська освіта МСП, створення 
коаліції підприємців та СТП.

- Створення Стратегії розвитку МСП в 
Новій Каховці.

- Робота над запровадженням системи 
I-GOV у Новокаховській адміністрації, впровад-
ження електронних звернень (петицій).

- Побудова дружніх конструктивних відно-
син влада-МСП-громадськість. 

АНАЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ 
В м. БЕРИСЛАВ 11.08.16.

Присутні підприємці міста, депутати,  го-
лова СТП, в.о. мера міста, голова районної ради, 
начальники відділів райради.

Основні питання, які оговорювались:
- Низька поінформованість підприємців 

про програми, норми, новини, можливості для 
МСП в районі. Невміння або небажання користу-
ватися можливостями інтернету, як основного 
джерела інформації, підприємці відчувають себе 
відірваними від проблем регіону та відчувають, 
що до них нікому немає справи.

- Розрізненість, недовіра, скритність пред-
ставників МСП і районі. Недовіра є і в один до 
одного, і до влади місцевої, і до державної влади.

- Можливість зниження податкових ставок 
для МСП на місцевому рівні.
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Бізнес від влади хоче:
- розуміння та партнерства
- прозорості у бюджетних видатках
- прозорості в інформаційному полі
- місцева влада лобіює інтереси місцевого 

бізнесу
- відкритість у формуванні Громадської Ради
- аналіз сьогоднішньої ситуації з МСП та еко-

номікою регіону/
Влада від бізнесу хоче:
- прозорість в роботі з доходами та З/П пра-

цівників
- роботи підприємців у законодавчому полі.

Резолюція: 
- Створення програми розвитку МСП для 

Бериславського району.
- Робота над гуртуванням та створенням 

довіри між представниками МСП та влади через 
проведення круглих столів та дня прийому під-
приємців з головою районної ради аз на місяць.

- Створення дієвої бізнес-асоціації.
- Створення представницького органу 

підприємців  у містах та районах.
- Налагодження механізму консультацій з 

представницьким органом щодо регуляторних 
актів місцевого рівня.

- Лобіювання інтересів підприємців на 
різних рівнях влади.

- Формування прозорості інформаційного 
поля влади щодо землі, звернень, вільних діля-
нок для бізнесу через IT-ресурси: I-GOV або інші 
сервіси.

ЗАДАЧІ МІСТ ТА РАЙОНІВ, ЯКІ МОЖНА 
ВИРІШУВАТИ СПІЛЬНО ЗГІДНО 
РЕЗОЛЮЦІЙ

- Програма розвитку підприємництва міст 
та районів.

- Громадянська освіта МСП, створення 
коаліції підприємців та СТП регіону для лобію-
вання інтересів МСП у владі.

- Формування прозорості інформаційного 
поля влади щодо землі, звернень, вільних діля-
нок для бізнесу через IT-ресурси: I-GOV або інші 
сервіси.

- Створення позитивного іміджу підприєм-

ців у молоді та громадськості.
- Створення освітніх програм для молоді 

по відкриттю та побудові власної справи, право-
ва та економічна освіта молоді.

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО 
СТОЛУ В м. НОВА КАХОВКА 26.08.16.

Присутні підприємці міст Нова Каховка, 
Каховка, Берислав, депутати Нової Каховки, 
голови та члени бізнес-асоціацій, члени кому-
нальних підприємств, голова міського відділу 
народної освіти м. Нова Каховка, керівники 
закладів середньої освіти (були запрошені для 
вирішення питань відсутності профільних ка-
дрів  згідно попередніх круглих столів), в.о. мера 
міста Берислава – О. Чачібая, мер м. Каховка –  
А. Дяченко, заступник мера Нової Каховки –  
В. Сироватко, преса.

 Виступив Артур Ковальчук, представник 
Інституту економічних досліджень та політич-
них консультацій та проекту LEV USAID, який 
робив презентацію Стратегії розвитку МСП 
Херсонської області. Висловили свої думки 
представниці Департаменту економічного 
розвитку та торгівлі Херсонської облдержад-
міністрації : Феодосієва Олена та Авраменко 
Тетяна.

За планом заходу обговорювалися аналіз 
опитування підприємців у березні-квітні 2016 
року, аналіз проведених за проектом Дорожньої 
карти круглих столів у Каховці, Новій Каховці 
та Бериславі, учасники додали своє бачення до 
виведених проблем регіону та можливостей по 
їх вирішенню. Були створені по містах робочі 
групи для розробки регуляторно-правових 
актів, які націлені на вирішення найболючіших 
питань бізнесу. 
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Досягнення в розбудові бізнес-клімату, які 
озвучили мери, або заступники мерів міст:

1. А.Дяченко, мер м. Каховка: Створюєть-
ся електронна карта вільних земельних ділянок, 
яка буде доступна для всіх користувачів мережі 
Інтернет, де на кожну ділянку буде відкритий 
аукціон. 

2. В.Сироватко, заступник мера Нової 
Каховки: Згідно озвучених проблем представ-
никами бізнесу на попередніх круглих столах 
в місті існує проблема відсутності спеціалістів, 
є відтік молоді з регіону та незацікавленість 
молоді працювати в бізнес-сфері. Так з 10.08 по 
26 вже були проведені перемовини з головою 
міського відділу народної освіти м. Нова Кахов-
ка та керівниками закладів середньої освіти. З 
боку представників освіти були озвучені дві ос-
новні перепони для будь-яких змін: обмеження 
державною програмою освіти, відсутність або 
зниження фінансування закладів освіти. Питан-
ня вирішуються.

Проблеми регіону, які додали учасники 
регіонального круглого столу:

- Відсутність сприятливого бізнес-клімату 
через невміння представників місцевого са-
моврядування надавати послуги потенційним 
інвесторам: невміння ввічливо спілкуватися, 
незнання процесів супроводження інвестора, 
байдужість до потреб або зневага до інвесторів 
та підприємців.

- Рейдерство та монополія на ринках зби-
ту, що унеможливлює існування мікропідприєм-
ців – фермерів з сільської місцевості.

Запропоновані аудиторією вирішення 
проблем регіону:

- Створення учбового бізнес-центру для 
підприємців, яке буде працювати за підтримки 
мера та з спільним фінансуванням місцевої вла-
ди. Спікери, експертами – запрошені. Контакти 
із спікерами, експертами вже налагоджені жите-
лями міста Нова Каховка, та є досвід співпраці в 
інших проектах.

- Від представників закладів середньої 
освіту було запропоновано представникам біз-
несу створювати незалежні від учбової програ-
ми лекції та семінари для дітей, та проводити їх 
поза межами закладів освіти з огляду на заборо-
ну за законодавством. Місцева депутатка запро-
понувала власне приміщення для проведення 
даних заходів.

Колегіально було прийнято рішення про 
розробку трьох регуляторно-правових актів 
для кожного з міст регіону та попередньо 
сформовані робочі групи:

- м. Каховка, керівник робочої групи –  
С. Ващенко, «Положення про формування 
Ради підприємців при міському голові;

- м. Нова Каховка, керівник робочої 
групи – І. Лепень, «Положення про виділення 
земельних ділянок для МАФів;

- м. Нова Каховка, керівник робочої гру-
пи – О. Чачібая, «Положення про створення 
громадської ради».

Чи легко будувати сьогодні бізнес на півдні України: 
історії успіху людей, котрих ви можете знати.

Как маленький комерсант вырос в 
успешного предпринимателя. 
История Алексея Чиркова - предпринимателя 
Новой Каховки 

Мне было 12 лет, на дворе 1990 год – бешеная ин-
фляция, рекет, купоны и карточки родителей с «Элек-
тромаша» на продукты питания вместо денег. Первый 
опыт предпринимательства у меня произошел имен-
но тогда – читал довольно много книг зарубежных 
писателей: детективы, фантастика, приключения, но 

в то время новые книги стоили довольно 
дорого (на среднюю зарплату можно было 
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купить 8-10 книг), т.к. был «дефицит» и люди которые могли «достать» дефицитные товары и 
были первыми «предпринимателями». Учитывая, что читал я довольно быстро, у родителей просто 
не хватало денег чтобы обеспечить мне достаточное количество книг, поэтому и родилась в моей 
голове идея – а почему бы не продать уже прочитанные книги, а на вырученные деньги купить но-
вые. Решение было принято и в ближайшую субботу я поехал в Каховку и разложив книги на клеенке 
начал их продавать, в первый же день было продано семь книг по рыночной цене конкурентов, при-
чем цена на них уже была выше, чем та за которую их покупали мне родители. Наверное, первый 
успешный опыт и помог мне обрести веру в себя и в то, что даже школьник при наличии сильной 
мотивации может зарабатывать деньги. В общем через 2-3 месяца моя прибыль после торговли по 
выходным была сравнима с з/п родителей, что меня очень мотивировало на новые достижения, по-
этому потом в номенклатуру товара добавились кассеты, часы и другие «дефицитные» товары. Так 
продолжалось до 15 лет, т.к. после поступления в техникум и дальше в Одесский политех приоритет 
был отдан учебе и времени на бизнес не оставалось.

Во время и после окончания 
учебы был опыт работы на предпри-
ятиях и фирмах в разных должно-
стях (от торгового представителя до 
исполнительного директора) и зар-
платах, но всегда в какой-то момент 
вспоминались детские годы, когда 
было все просто и понятно «пора-
ботал – заработал». Это правило 
обычно не работает когда ты наем-
ный работник и должен всем и вся, а 
когда речь идет о з/п все почему-то 
забывают благодаря кому снизилось 
количество брака на участке сборки 
электродвигателей или увеличилось 
число клиентов торговой базы, при 
этом ты четко должен соблюдать 

распорядок рабочего дня. Именно желание самому управлять своим временем и заниматься люби-
мым делом стало решающим фактором в решении быть предпринимателем.

На сегодняшний день мною зарегистрирована ТМ «Palmira group» на базе которой подготовлен 
и работает  проект, включающий в себя рекламное агентство, выставочный и консалтинговый цен-
тры.  Рекламное агентство Palmira group – первая компания комплекса услуг для сектора B2B 
в городе Новая Каховка созданная для обеспечения предпринимателей рекламными товарами и 
услугами высокого качества при гарантии оптимальных цен.

Хочется пожелать читающим эти строки, в особенности молодежи – пробуйте, ищите, ри-
скуйте, будьте инициативнымии успех будет на вашей стороне, все не так сложно как кажется. Со 
своей стороны обещаю бесплатную консультативную и организационную поддержку инициатив-
ным людям в организации своего дела в рамках реализации (при поддержке Британского Совета в 
Украине) социального проекта «Мастерская проектов».

Чирков Алексей
www.palmira-group.com.ua

www.arr.ks.ua
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Тернистый путь к успеху девуш-
ки-предпринимателя 
История Алены Яковенко - предпринимателя 
Новой Каховки 

Чтобы быть успешной бизнес-леди, не обязатель-
но быть обладательницей диплома МВА или иметь 
богатых родителей. Увлеченность любимым делом и 
собственные амбиции творят чудеса и, как показывает 
эта история, даже девушка без специального образования может эффективно руководить компанией.

Речь пойдет об интернет-бизнесе, который можно начать и развивать вне зависимости от места 
проживания, а по доходу он ни чем не будет уступать традиционным предприятиям и фирмам.

«Каждый сам режиссирует свою жизнь, определяя границы возможного и достижимого», - убе-
ждена Алёна Яковенко - сооснователь IT-компании «Лаборатория конверсий «TXT-Lab», специ-
алист в сфере юриспруденции, тренер-фасилитатор Британского совета по программе «Active 
Citizens», руководитель социального проекта «IT-аутсорсинг», член Общественной организации 
«Агентство регионального развития Таврийского объединения территориальных общин», по-
мощник-консультант депутата Новокаховского городского совета, общественный деятель и про-
сто заботливая мама. 

Родилась Алёна Яковенко (Нежура) в 1986 году в г. Новая Каховка, в обычной семье. С рождени-
ем в 1993 году младших братьев-двойняшек, семилетняя девочка быстро повзрослела и разделила 
с мамой воспитание младших братьев хлопоты по дому. В начале 90-х повсеместно приходилось 
слышать одну и ту же фразу: «Нет денег. Денег нет…». Этого оказалось достаточно, чтобы в созна-
нии ребенка запечатлелось стойкое отвращение к бедности. 

Алёна начала свою профессиональную карьеру в 19-ти летнем возрасте в качестве менеджера 
по продаже автомобилей в одном из автоцентров города и первые 3 года своей трудовой деятель-
ности посвятила этому направлению. Доход был, по тем временам, достойный, но экономить и 
откладывать «на будущее» она не желала, предпочитая жить по принципу: «Победители едут по 
жизни только первым классом». Результата не пришлось долго ждать – в кризис 2008 года для авто-
мобильного бизнеса настали не лучшие времена, а накопленный капитал девушки был равен нулю. 
Но положение не казалось Алёне безнадежным. Раз за разом, она с нуля успешно осваивала новое 
направление, а получив необходимые профессиональные навыки и знания, вновь кардинально 
меняла сферу деятельности. Так в 22 года девушка окончила ВУЗ и получила юридическое обра-
зование. Её жизнь в то время не предвещала никаких взлетов – она вышла замуж и нарабатывала 
опыт на должности юрисконсульта в одном из строительных предприятий родного города. Когда у 
Алёны родился ребенок, ей пришлось оставить профессиональную деятельность и заняться воспи-
танием сына. В это же время активная мама решила переключиться на оценочную деятельность и 
даже получила второе высшее образование по специальности «Оценка стоимости бизнеса». Одна-
ко, в связи с неблагоприятным изменениям в законодательстве, регулирующими этот вид деятель-
ности, карьера оценщика была бессрочно отложена до лучших времен.

После выхода из отпуска по уходу за ребенком, карьера молодого юриста складывалась доволь-
но успешно, Алёна переехала в отдельный офис и оказывала правовую помощь населению, но уже 
очень скоро поняла, что это направление не настолько прибыльно, как хотелось бы, и девушка с 
неиссякаемым энтузиазмом шагнула навстречу новым горизонтам. 

Как раз в один из таких переломных моментов и появилась идея приступить к покорению IT-сфе-
ры. Вдохновителем и автором идеи стал друг детства, новокаховчанин Роман Бондарь, который 
на протяжении 10 лет развивался вместе с успешными IT–компаниями столицы, а потом решил 
вернуться в родную Новую Каховку. Рассказ о том, как можно построить бизнес в стремительно 
развивающейся сфере информационных технологий, не мог оставить Алёну равнодушной. Перего-
воры состоялись, и вскоре на свет появилась компания «Лаборатория конверсий «TXT-Lab». 

 Под наставничеством Романа, Алёна получила бесценный опыт и вывела возглавляемый ею от-
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дел копирайтинга на хороший уровень. Положительные рекомендации быстро распространились 
в кругах айтишников и заказчики начали обращаться к ней сами.

Все было хорошо, но Алёна не собиралась останавливаться на достигнутом. Её манили новые 

вершины, и она приступила к поискам дополнительных возможностей для развития личности. 
Так, в январе 2016 года она прошла обучение по программе Британского совета в Украине “Active 
Citizens” по написанию заявок на грантовое финансирование, подала на рассмотрение свой соци-
альный проект «IT-аутсорсинг», выиграла грант и уже 11 мая 2016 года собрала всех желающих 
новокаховчан на профориентационный семинар-практикум «Современные IT-профессии», где 
одним из спикеров с мотивирующей лекцией выступил её партнер по бизнесу. Успех мероприятия 
был очевиден: вместо планируемых 30 человек присутствовало почти вдвое больше, но самым 
ценным были позитивные отзывы участников. Это обозначало одно: направление было выбрано 
верно. И уже в следующем месяце за счет собственных ресурсов Алёна организовала серию бес-
платных обучающих семинаров для детей 1-10 классов в с. Каменка, Каховского района, в рамках 
своего второго проекта социального действия «Школа IT-»iT4Kid». Целью проекта было по-
вышение уровня мотивации детей к обучению и самообразованию в сфере компьютерных техно-
логий, информирование о возможностях IT-профессий, получение детьми первичных знаний и 
навыков работы за компьютером, проведение презентаций и мастер-классов по созданию компью-
терных анимаций, ведению блогов (в том числе, видеоблогов), копирайтингу, созданию сайтов и 
групп в соцсетях для популяризации какого-либо продукта или интереса к какой-либо тематике.

«Украинский IT-сектор стремительно развивается, – делится впечатлениями Алёна. – Как одна 
из самых крупных индустрий страны, IT в Украине является ключевым компонентом ее будущего 
экономического успеха. Сегодня объем экспорта программных услуг и разработки программного 
обеспечения из Украины составляет около 2 млрд долл. в год. В 2012 году в Украине было свыше 
4 тыс. аутсорсинговых компаний, сектор рос на 25% из года в год; экономисты прогнозируют, что 
двухмиллиардная индустрия вырастет на 85% в течение следующих шести лет. В то время, как ста-
рая экономика Украины переживает стремительный распад из-за разрушения инфраструктуры на 
востоке, потери Крыма а политического кризиса, украинская IT-индустрия продолжает фигуриро-
вать во всевозможных отчетах, как один из самых перспективных экономических кластеров Украи-
ны вслед за сельским хозяйством.»

«Уверена, что духовное и финансовое благополучие тесно связаны, – говорит Алёна. –Чтобы 
пройти путь, нужно просто сделать первый шаг. Продвигаясь к богатству, совсем не обязательно 
сохранять серьезность. Самая вредная мысль, которая и делает людей бедными – уверенность в 
собственной обреченности. «Никогда хорошо не жили – не стоит и привыкать!» Эта молодая девуш-
ка, своим примером разрушает это опасное заблуждение». 

«Чтобы бизнес процветал, он должен приносить удовольствие, только тогда вы будете тво-
рить увлеченно. Я бы смотрела в первую очередь на соответствие специальности талантам че-
ловека. Если у тебя нет способностей и наклонностей к этой области, то получать там образо-
вание заранее проигрышная ситуация. Поэтому я бы рекомендовала абитуриентам учиться там, 
где им интересно. Важно получить хорошее образование,  поступать туда, где учат ДУМАТЬ».

Кулакова Виктория, 
редактор издания «Інформаційний дайджест підприємця Таврійського регіону»
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Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» 
(USAID ЛЕВ). Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США 
з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Читайте у наступному номері:

- Звіт про роботу над розробкою нормативно-правових актів 
по поліпшенню бізнес-клімату в Таврійському регіоні. 

- Аналіз інвестиційного потенціалу Таврійського регіону ви 
зможете прочитати в наступному бюлетені. 

- Децентралізація - які можливості відкриваються для об’єдна-
них територаільних громад.

Шановні читачі, ви маєте можливість впливати на хід про-
екту «Дорожня карта МСП Таврійського регіону» та внести свої 
пропозиції для поліпшення бізнес-середовища у вашому місті, 
селища, районі. Для цього дзвоніть за номером: 

095-946-01-58 (Кулакова Вікторія, директор проекту), 
050-318-16-81 (Ярмій Павло, директор ГО «АРР ТОТГ») або приси-

лайте листи на e-mail: kentavrida@mail.ru, yrmiy@mail.ru. 

Висилайте нам свої історії успіху і вони з’являться у наступних 
випусках дайджесту та на наших сторінках у фейсбуці.

Будьте активними і вірте, ми зможемо змінити завтра на краще. 
Бо хто, якщо не кожен з нас?

Дане видання ви зможете знайти на ресурсах:
http://tavriya.ks.ua
http://arr.ks.ua
https://www.facebook.com/tavrturklaster/
https://www.facebook.com/TavriaFest/


