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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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Бізнес-клімат: від визначення  
проблем до конкретних кроків
Огляд заходів від Агенції регіонального розвитку Таврійського 
об’єднання територіальних громад на ІХ Міжнародному  
інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця,  
інвестиції, економічний розвиток»

Минув вже місяць, як гості Херсонщини, поважні іноземні де-
легації та потенційні інвестори відвідали ІХ Міжнародний інве-
стиційний форум «Таврійські горизонти». Кількісні показники, 
приведені на сайті форуму http://www.tavrianhorizons.in.ua/  свід-
чать, що цього року Нову Каховку відвідали 650 учасників з різних 
країн світу та регіонів України, 14 представників дипломатичного 
корпусу, 25 іноземних делегацій.  За відгуками це був один з най-
кращих форумів, де було менше пустих балачок і високопарних 
вигуків та більше слів заради справи. Кому дякувати за загальний 
діловий настрій заходів? В першу чергу голові Херсоської обла-
держадміністрації Андрію Гордеєву. Юрист за фахом та багаторіч-
ним стажем, довгий час працював юристом у сфері бізнесу, просто 
не вміє займатися популізмом. І дякуємо йому за це. 

Силами АРР Таврійського об’єднання територіальних громад 
та за підтримки Програми USAID ЛЕВ, були проведені два заходи 
знакові для малого та середнього підприємництва Таврійського 
регіону та Херсонщини в цілому: 30 жовтня 2016 року – круглий 
стіл «Бізнес-клімат: від визначення проблем до конкретних 
кроків» кількістю більше 70 учасників, та 1 жовтня – «Діловий 
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форум. Презентація Дорожньої карти розвитку МСП Таврійського регіону» – близько 50 учас-
ників. А також АРР ТОТГ спільно з Офісом реформ провели панельну дискусію для роз’яснення пер-
спектив впровадження реформи децентралізації «Економічно спроможні громади Херсонщини – 
запорука успіху».

Розглянемо найважливіші деталі подій.
На круглому столі «Бізнес-клімат: від визначення проблем до конкретних кроків» виступали 

експерти, представники бізнес-спільноти та влади. Оговорювали основні проблеми малого та серед-
нього бізнесу та пропонували шляхи вирішення:

- Аспекти розвитку сектору МСП Херсонської області очима бізнесу та влади;
- Дерегуляція як інструмент поліпшення бізнес-клімату;
- Стратегія розвитку МСП Херсонської області як інструмент економічної політики на регіональ-

ному рівні;
- Інститути підтримки МСП;
- Як реалізувати експортний потенціал МСП. 
Директор Програми USAID ЛЕВ пані Тамара Соляник, привітавши присутніх, розповіла, що 

співпраця із Херсонською областю в рамках реалізації Програми USAID ЛЕВ є плідною та успішною. 
Також зазначила, що для того, щоб вплинути на ситуацію на Херсонщині, Програма ЛЕВ вирішила 
спочатку знайти болючі проблеми області, а потім розробити низку інструментів, за допомогою яких 
ці проблеми можна буде подолати». Таким чином на круглому столі було презентовано «Оцінку діло-
вого клімату» Херсонщини, «Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва Херсонської 
області», «Експортний профіль області» та «Регіональний профіль МСП».  

Виступ  Оксани КузяківІгор Бураковський та Тамара Соляник

«57% підприємств Херсонської області планують розширити діяльність та збільшити ділову актив-
ність підприємства протягом наступних двох років», – такі дані містяться у Щорічній оцінці ділового 
клімату Херсонщини. «І це, незважаючи на те, що половина респондентів вважають ділове середови-
ще поганим», – каже Оксана Кузяків, координатор  аналітичного компоненту Програми USAID 
ЛЕВ, виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консульта-
цій. Позитивні очікування та негативна поточна оцінка, загалом, є картиною не лише бізнес-клімату 
Херсонщини, а й усієї України». Щодо проблем області, то Херсонщина не так сильно, як інші області, 
потерпає від «проблем, пов’язаних з ринком», «корупцією та регуляторним тиском». З іншого боку, 
респонденти з Херсонської області, скаржаться на «валютне регулювання» та «відтік мізків». 

Після визначення проблемних питань регіону, на круглому столі говорили про те, як ці проблеми 
вирішити. Зокрема, Ігор Бураковський, старший радник з економічних питань Програми USAID 
ЛЕВ, Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), 
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презентував попередній проект Стратегії розвитку МСП Херсонської області, який базується на  
10 принципах «Акта з питань малого бізнесу для Європи». Як зазначив пан Бураковський, цей доку-
мент містить чіткі цілі та шляхи їх досягнення, які сформульовані на основі аналізу проблем та пер-
спектив розвитку сектору МСП Херсонської області. Реалізація Стратегії передбачає використання 
двох документів політики: Регіонального профілю розвитку МСП та Експортного профілю Херсонсь-
кої області.

В своєму виступі  Олена Феодосієва, заступник директора Департаменту економічно-
го розвитку та торгівлі,  начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної 
політики та торгівлі Херсонської ОДА, наголосила на необхідності стратегічного планування на 
регіональному рівні. Разом з тим, вона підкреслила важливість макроекономічної політики для ре-
гіонального розвитку.

На заході також був присутній бізнес-омбудсмен в Україні, Альгірдас Шемета, який розповів 
про інститут бізнес-омбудсмена та про те, як підприємці Херсонщини можуть скористатися його по-
слугами. Основні теми скарг Херсонців – це електронне адміністрування ПДВ, податкові перевірки, 
дії прокуратури, дії державних регуляторів тощо. Загалом, фінансовий ефект дій бізнес-обмудсмена 
в області  приблизно складає 53 630 000 грн. Саме стільки було компенсовано підприємцям, які звер-
тались до бізнес-омбудсмена. 

Олександр Андрєєв, директор департаменту ліцензування та дозвільної системи ДРСУ, 
розказав про пріоритети Регуляторної служби на 2016–2017 роки. Серед них – забезпечення неу-
хильного дотримання оновленої методики АРВ, зокрема в частині обов’язковості здійснення регуля-
торними органами «cost-benefit» та М-тест. Останній особливо важливий для малого бізнесу, оскільки 
він допомагає впроваджувати нове регулювання з урахуванням витрат саме малого підприємництва.

Павло Ярмій, директор ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання тери-

Павло Шеремета про можливості прориву в економіці Бізнес-омбудсмен Альгідрас Шемета відповідає на питання

торіальних громад», розповідав про важливість створення на Херсонщині обласної Агенції регіо-
нального розвитку (АРР). За його словами, АРР в першу чергу допоможе розвитку бізнес-клімату 
завдяки залученню коштів міжнародних донорів, а також поліпшуватиме життя громад, завдяки мо-
дернізації та розвитку інфраструктури.

Дмитро Романович, проектний менеджер реформи «Дерегуляція та розвиток підприємни-
цтва» при Національній раді реформ, розповів про успіхи у сфері дерегуляції. Зокрема йшлося 
про скасування на 3 місяці обов’язкового регулювання цін для соціальної групи товарів, що було 
ухвалено нещодавно. Експерт закликав бізнес області активно включатися в обговорення законо-
проектів, які перебувають на громадському обговоренні: надсилати коментарі до міністерств та ві-
домств, а також зв’язуватись з РПР.

«Бізнес-клімат області значною мірою впливає на зайнятість в регіоні» – зазначив Євгеній  
Єрашов, директор Херсонського обласного центру зайнятості. Станом на зараз безробіття 
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зросло через проведення антитерористичної операції на Сході країни, реформування в державній 
сфері та скорочення банківських установ. Тим не менше, в області існують інноваційні проекти, які 
спрямовані на зменшення безробіття. Серед останніх – Обласний інноваційний проект для учнівсь-
кої молоді «Обласний профіквест», впроваджений у 2016 році.

Володимир Ігонін, радник компанії «Василь Кісіль і Партнери» спеціально для скептично на-
лаштованої частини слухачів підсумував всі позитивні зміни у державі, які відбулись за останні роки. 
У сфері дерегуляції були скасовані більше 12 000 радянських ГОСТів, та спрощено реєстрацію бізнесу 
та нерухомості; Нова система держзакупівель “Prozorro” економить понад 2,9 млрд. гривень бюджет-
них коштів; проходить підготовка до прозорої приватизації; введено нові антимонопольні правила; 
пом’якшено валютні обмеження; спрощено процедуру оренди землі. 

На круглому столі з увагою слухали Павла Шеремету, Альгірдаса Шемету, Дениса Базилевіча та 
інших експертів та представників громадськості зі всієї України.

Можна було з гордістю сказати, що такої кількості кваліфікованих експертів  по розвитку та 
захисту МСП в одному місті на Херсонщині ніколи ще не було.

Другою панельною дискусією, ініціатором якої виступив АРР ТОТГ та Офіс Реформ була  панельна 
дискусія «Економічно спроможні громади Херсонщини – запорука успіху».

На панельній дискусії виступили:
Дмитро Бутрій – в.о. заступника голови Херсонської 

ОДА, який розказав про хід децентралізації в Херсонській 
області та про її важливість для майбутнього розвитку ре-
гіону.

Багато цікавого дізналися сільські та селищні голови від 
Юрія Ганущака – директора інституту розвитку територій.

Дуже уважно слухали виступ керівника проекту  
«Добре» Бері Дж. Ріда, і це не дивно, адже проект прийшов 
на Херсонщину для підтримки децентралізації щонайменше 
на 5 років, та готовий допомогти мінімум  7 територіальним 
громадам області як інтелектуально, так і матеріально. На 7 
громад – не менше  3.5 мільйонів доларів – хороша допомо-
га для тих, хто скоріше за інших об’єднається.

Про те як одержати ці гроші та про такий  інструмент 
розвитку як Агенція Регіонального Розвитку розказували  
Андрій Гінкул – голова правління громадської організації 
«Центр реформ та громадського розвитку» та Олексій 
Чірков – виконавчий директор ГО «АРР ТОТГ».

Багато цікавого та корисного почули наші учасники від 
представника Тернопільської ОТГ Ігоря Сливяка, який 
спеціально був запрошений з Тернопільської області, яка 
на сьогодні є лідером по об’єднаних територіальних грома-
дах в Україні, щоби можна було з перших рук  почути про всі 
можливості для об’єднаних територіальних громад.

1 жовтня почав свою роботу важливий для Таврійсь-
ких підприємців Діловий форум «Дорожня карта ро-
звитку МСП Таврійського субрегіону», який проводила   
ГО «АРР ТОТГ» за ідтримки Програми USAID ЛЕВ. Співпраця 
влади та бізнесу – основний лейтмотив форуму. Захід був 

Дмитро Бутрій

Бері Дж. Рід

Андрій Гінкул

одним з адвокаційних заходів за проектом «Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону». На-
гадаємо, що метою проекту є зменшення регуляторних бар’єрів для МСП та поліпшення бізнес-клі-
мату регіону. Організатори дуже вдячні меру міста Каховка А.Дьяченко, в.о. горові Бериславської 
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РДА О.Мандрі, голові Каховської РДА В.Салтикову, які не тільки весь час форуму були присутні та 
приймали активну участь у ньому, а також за те, що в своїх виступах підтримали рішення своїх під-
приємців створити, оновити, розширити Програми розвитку МСП в містах та районах Доповненнями 
до Програм, що основуються на Дорожній карті. Мандра та Салтиков навіть привселюдно пообіцяли, 
що однозначно внесуть запропоновані Програми в районі програми розвитку. Хочеться вірити, що 
і Нова Каховка не буде пасти задніх у цій справі. Родзинкою Ділового форуму були виступи пере-
можців проекту Дорожніх карт з інших регіонів – Вінницької, Львівської, Тернопільської, Київської 
областей. Цікаво було почути їх досвід налагодження діалогу між владою та бізнесом, і що цікаво, 
присутні побачили самі, наскільки б Україна не була велика, а проблеми на півдні та заході такі ж самі. 

Приводимо відгуки Ділового форуму (з анкет зворотного зв’язку):
«Оцінка - високо позитивно, професійно. Коли влада не боїться ділити славу від пропозицій грома-

дянського суспільства (бізнесу, громадських організацій,  представників громади) – а готові їх впровад-
жувати і бажають цього (Каховка, Берислав) – там буде успіх. А в Новій Каховці – гординя влади».

«Враження позитивні. Оцінка по 10 бальній системі –10»

«Совершенно необходимое  мероприятие, которое показало необходимость объединения сил, об-
мен опытом и мотивацией, для развития регионов. 10 балов».

«Вражена діловим підходом. Форум відрізняється конструктивністю, реалістичністю, наближенням 
до реального стану справ у місті. Вважаю дуже важливим акцент на соціально-освітніх програмах».

«Комплексний підхід до означеної проблеми, чітко виражена специфічність та деталізація заходів, 
направлених на рішення стратегічних проблем. Нормативно-правове забезпечення розвитку МСП по-
требує доопрацювання. Важливо приділити увагу не лише на туристичному бізнесу, але й акцентува-
ти увагу на потребах товаровиробників регіону. Створення позитивного іміджу підприємців у молоді».

«Отримано важливу інформацію для подальшого розвитку підприємництва та соціальної діяль-
ності. Захід оцінюю на «відмінно».

Дуже точно важливість Ділового форуму сформував Володимир Ігонін, радник Юридичної 
компанії «Василь Кисіль і Партнери»: 

– Прекрасний та потрібний захід. На мій погляд і місцевий бізнес, і місцева вла-
да не повною мірою оцінюють важливість таких заходів. Бізнес-ассоціації Євро-
пи за такі заходи беруть дуже великі гроші.

Можемо підсумувати, що тим людям, хто бажає змін і прагнє до ліпшого життя, розбудови влас-
ної справи, дорога, хоч і з вибоїнами, але стелиться і знаходяться попутники і допомога, чи то в 
обличчі сусідніх областей, чи то в обличчях експертів або знайомих підприємців.  Два дні пролеті-
ли дуже швидко. Гості та учасники форуму роз’їхались, але залишили після себе відчуття потреби 
таких захів, а також бажання розвиватись, йти вперед до кращого життя та кращого бізнес-клімату 
у нашій області.
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Еще одно событие IX-го Международного инвестиционного форума «Таврийские горизонты–2016» –  
это новый (для форума) подход к поиску инвестора для своего проекта – стартап мастерская «Тер-
ритория креативных идей». В формате открытого диалога бизнесмены, чиновники, журналисты 
и общественные активисты обсуждали бизнес-идеи и проекты, которые могут сделать Херсонщи-
ну более привлекательной для инвесторов и комфортной для жизни. В обсуждении также участво-
вали представители Международного трейд-клуба из Казахстана, Турции, Белоруссии. 

Организаторы стартап мастерской «Территория креативных идей»: загородный центр «Чайная ти-
шина», представитель кампании «Teahouse» в Херсоне, Business Development Co.

Участники Территории креативных идей – это предприниматели и активисты, которые создают 
и развивают в Украине свои проекты, несмотря на все экономические трудности. Они начали свои 
проекты с нуля и не испугались трудностей. Они не просят помощи у государства, а сами предлагают 
ее. Именно эти люди создают новые рабочие места, платят налоги, развивают рынки, независимо от 
курса валют и стоимости энергоносителей.

Активное обсуждение велось вокруг первого на юге Украины Бизнес-парка в Новой Каховке. 
Директор по стратегическому развитию Бизнес-парка Людмила Федорова рассказала присутствую-
щим о том, что уже сделано на территории бывшего приборостроительного завода «Сокол» и какие 
планы у инвесторов. Общая сумма инвестиций, привлеченных для реализации проекта, по словам 
госпожи Федоровой, составила более 200 млн. гривен. Она также отметила, что концепция проек-
та предусматривает создание максимального комфортной для жизни и работы зоны, включающей 
офисные и торговые площади, жилые дома, развлекательные и оздоровительные центры. Управля-
ющая компания бизнес-парка намерена сохранить и расширить уникальные зеленые зоны и создать 
современную инфраструктуру. «Бизнес-парк – это не только свободные площади для продажи или 
аренды, но, в первую очередь, это в перспективе – рабочие места, новые объекты городской социаль-
ной инфраструктуры и возможность для привлечения крупных бизнес-игроков в Новую Каховку», –  
отметила госпожа Федорова. 

В продолжение темы расширения рынка рабочих мест Александр Синьковский рассказал о про-
екте «Международный рекрутинг». Концепция проекта предполагает поиск и предоставление 
рабочих мест соискателям в Украине и за рубежом, а также организацию международных обменов, 
привлечение высококлассных специалистов из-за рубежа для запуска в нашей стране высокотехно-
логичных производств.  

О важности использования образовательных технологий для развития бизнеса говорила в 
своем выступлении Анастасия Дудинова, директор представительства Международного Союза Коу-
чей (International Coaches Union) в Украине. Госпожа Дудинова обратила внимание на современные 
бизнес-подходы в развитых странах мира, где одно из важнейших направлений – обучение и разви-
тие команд. 

Территория креативных идей - 
новый формат прямого общения инвесторов и проектантов
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Способы реализации социально значимых проектов для развития области и повышения качества 
жизни населения обсуждались с представителями международных грантодателей и украинских 
благотворительных фондов.

В сфере туризма, как одного из основных направлений развития Херсонщины, также были пред-
ставлены несколько интересных проектов. Например, первый в Украине загородный мульти-
культурный центр «Чайная тишина», посвященный чайным традициями народов мира и практи-
кам совершенствования. Как отметила Юлия Васнецова, представитель команды «Чайной тишины»: 
«Наш центр – это возможность для новых открытий, восстановления сил, знакомства с духовны-
ми традициями, общения или уединения». 

Также интересным опытом поделился представитель Агентства регионального развития Новой 
Каховки Вячеслав Костенюк, представив новый проект «Эко-парк «Чистые родники».

Рассмотрим детальнее проекты, которые касаются непосредственно Новой Каховки и Тав-
рийского региона.

Проект БИЗНЕС-ПАРК. Комфортно жить, удобно работать!
http://www.slideshare.net/twinklenika/businesspark-in-novaya-kahovka-kherson-region

Земельный участок 15 Га.  
S строений ~ 150 000 м2 . 
Объект обеспечен: водоснабжение,  
электричество, канализация.  
Привлечены инвестиции на строи-
тельство 200 млн гривен.

О ПРОЕКТЕ. Мы возрождаем жизненное пространство и создаем среду, где 
удобно жить и комфортно работать. Бизнес-парк в Новой Каховке – это новый 
подход к проектированию городской среды.Территория около 150 тыс. м2 обу-
страивается в соответствии с западными стандартам. Офисы класса «В».  
Комфортные дома. Безопасные производственные помещения. Оздоровитель-
ный комплекс. Торговые площади. Зеленые зоны. Кафе и рестораны.

ЛОКАЦИЯ: Новая Каховка, пр-т Победы,7.  
• Доступ в Новокаховский речной порт 
и морские порты Херсона, Николаева, 
Одессы. 
• Железнодорожная грузо-пассажирская 
магистраль и автобусная станция.  
• Международный аэропорт Херсон - 85 км.

Объекты. Оздоровление и отдых:

• Фитнес-центр.  
• Кафе и рестораны  
• Бассейн и СПА.  
• Мультиплекс.  
• Детский развлекательный центр.

ТЕРРИТОРИЯ: 1 – Бизнес –центр: кон-
ференц-зал, coworking, офисы.  
2 – Жилые дома 3 – Медицинский 
центр. 4 – Фитнес-центр, бассейн, СПА. 
5, 6 – Паркинг на 500 машиномест.  
7 – Зеленая зона 8 – Столовая на 500 
мест. 9 – Производственные помещения.
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ОБЪЕКТЫ  
Бытовые услуги и торговые площади: • Почта и курьерская доставка • Химчистка 
• Ремонт одежды и обуви • Ателье • Автосалон • Автомойка • Бюро бытовых услуг  
• Фотостудия • Салон красоты • Клининговая служба • Видеонаблюдение.
Супермаркеты: • Продукты. • Электроника • Строительные материалы • Одежда и 
обувь.
Сопровождение бизнеса: • Coworking-зона. • Конференц-зал на 80 мест. • Банки и 
страховые компании. • Курьерская служба • Услуги переводчиков и нотариуса.

ПРОДАЖА И АРЕНДА: 
Офисные площади от 20 м2.  
• Квартиры и апартаменты.  
• Производственные помещения.  
• Оздоровительный комплекс.  
• Торговые зоны. 
• Учебные центры и исследователь-
ские лаборатории.

Координатор проекта - E-mail: LudmilaFedorova.tpj@gmail.com

Проект ГарнаНК
http://garnank.org/
https://www.facebook.com/garnank.org/
Презентацію проекту GarnaNK провів директор комунального підприємства АРР Нової Каховки 

Вячеслав Костенюк. ГарнаНК – це сайт, де кожен може зазначити свою пропозицію по поліпщенню 
міського устрою. Та розпочнемо з предісторії – народження проекту.

У м. Нова Каховка у період з травня по жовтень 2016 року було реалізовано грантовий про-
ект «Arch & Engineering LAB:  Впровадження та просування польських творчих, технічних і ди-
зайнерських підходів і рішень в громадському просторі в Україні» за фінансової підтримки Міні-
стерства закордонних справ Польщі. Виконавчою організацією проекту виступив Фонд Політики 
Розвитку (Варшава) спільно з Центром регіонального розвитку «Топ-Кая» та Новокаховською місь-
кою радою, комунальним підприємством «Агенція регіонального розвитку». 

Вартість проекту становить 30 000 євро - таку суму соціального проекту місту Нова Каховка, 
мабуть, довелось освоювати вперше.
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Метою проекту є пошук архітектурних відповідей на питання, 
що піднімаються місцевою громадою у галузі публічного простору 
та забезпечення рівних можливостей всіх верств населення – як 
пересічних жителів, так і груп з особливими потребами.

На початковому етапі роботи в Новій Каховці організаторами 
було розроблено сайт http://garnank.org/ для консультацій з гро-
мадськістю – кожен мешканець міста може залишити пропо-
зиції щодо покращення міського простору: інфраструктури, 
облаштування території, охорони культурної спадщини 
тощо. За пропозиціями, що з’являються на електронному 
ресурсі, стежить міська влада та враховує у плануванні своєї 
роботи. Тож якщо у вас є ідеї для покращення міського середови-
ща, то мерщій рушайте на сайт за додавайте свої ідеї!

Використовуючи можливості сайту, представники Фонду 
політики розвитку та партнери визначили одне з найбільш попу-
лярних місць для мешканців Нової Каховки, яке потребувало об-
лаштування – джерело біля міського пляжу.

Організатори провели архітектурну майстерню, учасниками 
якої стали студенти з Польщі та України, архітектори, представни-
ки громадських організацій. Результатом стало спільне впровад-
ження розроблених ідей для облаштування джерела біля місько-
го пляжу – обладнано освітлення, змонтовані та встановлені місця 
для сидіння. Крім сучасного дизайну та якісного обладнання меш-
канці міста отримали комфортний публічний простір, де в будь- 
який час доби приємно провести час. 

Центр регіонального розвитку «Топ-Кая» має успішний досвід 
спільної роботи з Фондом політики розвитку з 2014 року. У 2015 
році зокрема реалізовано проект щодо проведення громадсь-
ких консультацій та облаштування громадського простору у Голій 
Пристані Херсонської області http://gopriplus.org/. Майже рік тому  
у Голій Пристані відбулась конференція за підсумками проек-
ту «Створення змін: модернізація громадського простору в 
місті Гола Пристань Херсонської області, Україна». 

Як і в Новій Каховці було створено сайт та обрано проблему для 
вирішення: проблема відірваності мешканців острову Білогрудо-
ва від цілого міста. Першою ланкою в подоланні проблеми було 
встановлення павільйону зупинки річкової переправи. Реалізація 
проекту розпочалась у лютому 2015 року. Наміром проекту було 
створити сучасний осередок європейського зразка, який буде не 
лише зупинкою, але ще й місцем зустрічі та відпочинку. Павільйон 
зупинки обладнаний сонячною панеллю, точкою доступу до ме-
режі Wi-Fi та камерою спостереження. 

Вартість виконаних робіт становить: 20 000 €.

Такими гарними проектами значиться Таврія. І це лише поча-
ток. Адже, як ми писали у минулому номері, на облаштування місь-
ких, селишних та сільських просторів, ремонти шкіл, доріг та інші 
проекти зовсім скоро громади, що об’єдналися згідно реформи 
фінансової децентралізації, будуть отримувати достатньо грошей. 
Наразі можемо привітати ОТГ, які перемогли в конкурсі Проекту 
«Добре» і отримують перші транші та навчання: Асканія-Нова 
селищна громада, Музиківська і Кочубеївська сільські громади.

Облаштування джерела у міському 
парку міста Нова Каховка

Павільйон зупинки річкової переправи 
на набережній міста Гола Пристань
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Діловий форум у Новій Каховці 1 жовтня зібрав чимало громадських активістів зі всієї  
України, поважними гостями міста та соорганізаторами заходу були представники Програ-
ми USAID ЛЕВ. У великій залі яхт-клубу Maxim Marine звітували про проведену роботу переможці всіх 
пілотних регіонів проекту «Лідерство в економічному врядуванні» – Віталій Дорох з м. Хмільник Він-
ницької області, ГО «ПРАВО»; Володимир Крижанівський, громадська спілка «Центр «Регіональний 
розвиток», презентував Дорожню карту Тростянецької об’єднаної територіальної громади Мико-
лаївського району Львівської області; Ольга Мазаєва, ГО «Спілка власників землі» з Тернопільської 
області,  Андросенко Тетяна, Громадська жіноча організація «Надія», з Київської області представ-
ляла Дорожню карту розвитку підприємництва у туристичній сфері, а також звітувала приймаю-
ча сторона та організатори форуму – ГО «АРР Таврійського об’єднання територіальних громад» –  
Кулакова Вікторія. 

Після проведених презентацій виступив Денис Базілевич, котрого новокаховчани добре пам’ята-
ють з проведених ним тренінгів по адвокації та лобіюванню інтересів МСП. Пан Базілевич розповів, як 
можна адвокатувати заходи дорожньої карти та рекомендував готуватися до того, що не всі заплано-
вані «покращення» органи влади приймуть і захочуть проваджувати. Одним з провокаційних питань, 
які прозвучали, було «Наскількі відсотків на вашу думку ваша дорожня карта буде прийнята і 
реалізована?» Звісно, коли патріоти своєї справи створюють для власної громади плани заходів і про-
грами розвитку, як документи які реально повинні працювати на благо території, то про ризики замис-
люєшся, готуєшся, але критичне мислення не завжди спрацьовує і можна десь забути зняти рожеві 
окуляри і подивитись на ситуацію з скептичної точки зору. Для Таврійського регіону, як сказала пані 
Кулакова, директор проекту в Херсонській області, «Нам не страшно, что где-то могут не принять 
наши предложения, ведь если не примут в Новой Каховке, то примут в Бериславе и Каховке, и тог-
да, пусть через время, но народ спросит, о ком же все-таки заботится местная власть и кого нам 
выбирать на следующих местных выборах». Ніби шутка, але може статися все, бо ж громадські ор-
ганізації не є дорадчим органом і не складають більшості у депутатському корпусі. Підприємці можуть 
розраховувати тільки на здоровий глузд чиновників та на власні сили у адвокації, якщо до того дійде.

За планом проекту Дорожньої карти розвитку МСП в Таврійському регіону заплановані, окрім заходів 
в самій карті, ще розробка проектів Програм та Доповнень до програм розвитку підприємництва у кож-

Презентація Дорожної карти розвитку МСП 
Таврійського регіону на Діловому форумі 
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ній територіальній одиниці регіону. Взагалі, це є вже наступним важливим кроком для всіх громад: після 
ухвалення дорожніх карт, потрібно заходи переносити в програми і ухвалювати. Але АРР ТОТГ вирішили, 
що не треба відтягувати і ухвалити заходи вже в цьому році, коли вирішуються бюджети міст та районів 
на наступний 2017 рік, щоб уникнути ситуації невистачання коштів. Доповнення до програми розвитку 
підприємництва Нової Каховки ГО «АРР ТОТГ» вже розробили, 26 жовтня Павло Ярмій та Олексій Чірков 
подали на розгляд та узгодження до управління економіки, провели перемовини з керівником управ-
ління і замом мера міста паном Л.Г. Чурсіновим (про це більш детально читайте на сторінці в фейсбук, 
пост від  26.10 – https://www.facebook.com/tavrturklaster/).  На сьогодні відповіді ще не поступило, але 
обговорення ідуть. Як то кажуть, час все покаже, добрі справи потребують терпіння.

Проект Дорожніх карт за строком завершується 30 листопада 2016 року. Сьогодні Дорожня карта 
Таврійського регіону проходить перевірку на фіскальну відповідальність. Розглянемо основні захо-
ди, які були озвучені на Діловому форумі та доопрацьовані за рекомендаціями експертів проекту 
ЛЕВ. Заплановані заходи направлені на вирішення проблем, озвучених в опитуванні підприємців на-
весні 2016 року, що проводила АРР ТОТГ, а також на основі обговорень на круглих столах та аналізу 
анкетування учасників заходів проекту. Дану аналітику ми приводили в першому виданні Дайджесту 
підприємця – https://drive.google.com/file/d/0B_z5azUaC7bCT29CeEJOdjAzYTA/view.

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ПОКРАЩЕННЮ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ТАВРІЙСЬКОГО РЕГІОНУ:
Інфраструктурні заходи:
- Створення Центру підтримки бізнесу, де будуть проводитись освітні програми для молодих 

підприємців та для бізнесу, що розвивається, надаватися консультації підприємцям (бухгалтерсь-
кі, податкові, фінансові), надаватися інформації про актуальні можливості для бізнесу та зовнішніх 
інвесторів, експертна допомога у створенні бізнес-планів та грантових заяв для розвитку бізнесу.

- Побудова системи відкритих даних для МСП, вільних/орендованих ділянок землі для бізнесу, 
звернень громадян, впровадження електронної системи земельних торгів, через IT-ресурси у Ново-
каховській міській раді та у Бериславській міській раді. (У м. Каховка система IGOV впроваджується 
Каховською міською радою на чолі з А. Дяченко з січня 2016р., впроваджується  Управлінням праці та 
соціального захисту населення, відповідальний – Скрипниченко Андрій Вадимович, а також Відділ 
реєстрації місця проживання осіб Каховської міської ради – Заєць Ольга Юліановна від червеня 2015). 

Регуляторні заходи:
- Створення, ухвалення та впровадження Програми розвитку МСП для всіх суб’єктів Таврій-

ського регіону.
- Розробка механізму узгодження з бізнесом або з представницьким органом бізнесу норма-

тивно-правових актів, що стосуються бізнесу.
- Прийняття у м. Нова Каховка регуляторно-нормативних актів, які регулюють питання ви-

ділення землі для ведення підприємницької діяльності та продовження оренди для ведення 
підприємницької діяльності без корупціогенних чинників.

Заходи для розбудови довіри між бізнесом та владою:
- Організація щомісячного Дня зустрічей підприємців та представників бізнес-коаліцій з мером;
- Організація двічі на рік регіонального заходу, який буде площадкою для вільного відкрито-

го незаполітизованого спілкування між МСП, владою та громадськими організаціями для виро-
блення спільного бачення труднощів МСП регіону та узгодження шляхів їх вирішення.

Дорожня карта – набір послідовних кроків (заходів), розроблених за 
участі та з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін, реалізація 
яких дозволить досягти поставленої мети конкурсу, а саме – зменши-

ти регуляторні бар’єри та покращити бізнес середовище для МСП.
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Освітні заходи для підприємців, представників влади та молоді:
- Громадянська освіта МСП: лекції широкої тематики про права, свободи та можливості для 

громадянина України. Заходи з громадянської освіти спрямовані на підвищення активної со-
ціальної позиції підприємців.

- Тренінги з комунікацій представників бізнесу і влади.
- Спільні навчання представників бізнесу і влади з аналізу регуляторного впливу (АРВ) та М-тесту. 
- Лекції для МСП та молоді з написання грантових проектів та бізнес-планів.
- Зменшення відтоку молоді з регіону, підвищення вмотивованості працевлаштування та 

професійного розвитку молоді у регіоні: 
- Проведення форуму з залученням представників влади, МСП та освітніх закладів з 

метою обговорення можливості перепрофілювання закладів середньої  освіти під за-
пит місцевих підприємців. Захід разовий.

- Проведення опитування молоді для вирішення проблеми відсутності кваліфікова-
них та мотивованих кадрів. Захід разовий.

На основі опитування та аналізу перемовин на форумі силами закладів освіти за 
підтримки органів місцевого самоврядування будуть розроблені заходи, впровадження 
яких зменшить відтік молоді з міста, підвищить кількість працевлаштованого насе-
лення, надасть можливості збільшити спроможність бізнесу в Новій Каховці та регіоні.

Створення позитивного іміджу підприємництва серед молоді:
- Створення позашкільної навчальної програми для дітей 8–12 класів у вигляді лекцій та май-

стер-класів для формування підприємницької компетентності та економічного мислення.
- Запровадження мерами міст щорічного конкурсу для молоді (серед учнів старших класів 

шкіл, ПТУ та студентів ВУЗів) «Яким би я був підприємцем». 
- Залучення успішних підприємців до освіти молоді (від 18 до 35 років) через проведення 

відкритих лекцій та майстер-класів.

Такими є пропозиції авторів Дорожньої карти, і вони відображені у документі «Доповнення до 
програми розвитку МСП в м. Нова Каховка на 2017 р.» у заходах на 2017–2020 роки. Маємо надію, що 
доповнення будуть ухвалені. Процес продовжується...

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.

Шановні читачі, ви маєте можливість впливати на хід проекту «Дорожня карта МСП Тав-
рійського 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, дирек-
тор проекту)або присилайте листи на e-mail: kentavrida@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/


