
Звіт про стан розвитку підприємництва та виконання
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській

міській територіальній громаді у 2022 році
За даними Єдиного державного реєстру станом на 01.01.2023

зареєстровано (за мінусом ліквідованих) 29 608 суб’єкти підприємницької
діяльності, з них 11 611 юридичних та 17 997 фізичних осіб.

В цілому з 2018 по звітний період 2022 року кількість зареєстрованих
юридичних осіб збільшилась на 1 489 одиниць, фізичних осіб-підприємців
збільшилась на 856 одиниці.

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Рівненській
міській територіальній громаді на 2022–2024 роки (зі змінами та
доповненнями), затверджена рішенням Рівненської міської ради від
30.09.2021 № 1390, на реалізацію якої в 2022 році використано 510,0 тис. грн.

Заходи Програми передбачали надання різних видів фінансової
підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та проведення низки
навчально-методичних, інформаційно-консультативних, та інших заходів.

Зокрема, заходами Програми передбачено надання фінансової
підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткової компенсації
відсоткових ставок за користування кредитами банків, що надаються на
реалізацію проектів, а також сприяння та підтримка реалізації бізнес-ідей,
проведення конкурсу стартапів.

Так, для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання
виконавчим комітетом Рівненської міської ради затверджені Порядок
використання коштів, передбачених у бюджеті Рівненської міської
територіальної громади на часткову компенсацію відсоткових ставок за
кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого та
середнього підприємництва (рішення від 22.02.2022 № 19) та Порядок
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використання коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади для
сприяння та підтримки реалізації бізнес-ідей (рішення від 25.05.2022 № 69).

Департамент економічного розвитку здійснив прийом документів та
забезпечив підтримку у написанні бізнес-планів для 14 потенційних учасників
конкурсу стартапів.

Однак, у зв’язку з дією Порядку виконання повноважень Державною
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 09.06.2021 № 590,
конкурс стартапів в рамках Програми не відбувся та фінансування
вищезазначених заходів не здійснювалось.

Разом з цим, Департаментом економічного розвитку спільно із
фінансовим експертом Крук І. М. проведено семінар з питань підготовки
бізнес-планів та заповнення заявок серед потенційних учасників конкурсу
стартапів з метою залучення ними грантів на створення або розвиток власного
бізнесу в рамках державної програми «Є робота». Також, забезпечено
безкоштовну участь п’яти потенційних учасників конкурсу стартапів в
навчальній програмі з розвитку мікро- та малих бізнесів м. Рівного
«Акселератор підприємництва», яка реалізується Бізнес-Школою Smart
Peopel.

Через офіційні сторінки та соціальну мережу Facebook постійно
поширювалась інформації про існуючі види та умови отримання державної
підтримки бізнесу та агропромислового комплексу, а також про грантові
програмами, які направлені на розвиток бізнесу.

З метою продовження ініціативи міського голови в підтримці місцевого
виробництва з 28 червня по 2 липня проведено виставку-ярмарок місцевих
товаровиробників #Підтримуй Рівненське, в якому прийняли участь понад 20
місцевих компаній.

Для популяризації локальних торгових марок у місті 16 жовтня звітного
року розпочав функціонування громадський майданчик #Підтримуй
Рівненське, який розміщений в приміщенні торгівельного-розважального
центру «Happy.Mall». В рамках створеного простору місцеві
товаровиробники, на конкурсній основі, з подальшим отриманням
відшкодуванням з місцевого бюджету витрат, понесених ними за оренду
виставкової площі, матимуть можливість ознайомити мешканців і гостей міста
з власною продукцією та розширити свої ринки збуту. Наразі на майданчику
#Підтримуй Рівненське представлена продукція місцевих виробників, які
входять до складу Асоціації легкої промисловості. На організацію простору
використано 380,0 тис. грн.

Відповідно до рішення комісії переможцям конкурсу – представникам
Асоціації легкої промисловості передбачено відшкодування витрат за оренду
приміщення за період з 16.10.2022 по 31.12.2022 на загальну суму
245,9 тис. грн, однак у 2022 році відшкодування з міського бюджету не
здійснювалось.
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Також, для здійснення інформаційної підтримки представників
підприємницької діяльності громади Департаментом спільно з
Територіальним відділенням ВГО «Асоціація платників податків України» в
Рівненській області виготовлено 6 видів брошур щодо роз’яснення
податкового законодавства та змін до нього, особливостей здійснення
перевірок правоохоронними та контролюючими органами, а також
виготовлено та здійснено розсилку представникам малого і середнього бізнесу
міста 5-ти інформаційних дайджестів зокрема:

1. Оподаткування доходів нерезидентів та звітність при визначенні
податку на прибуток. Особливості оподаткування платою за землю під час
воєнного стану.

2. Податок на додану вартість: зміни у порядку блокування податкових
накладних та розрахунків коригування. Типові помилки у ПДВ -звітності.

3. Нюанси спрощеної системи з використанням особливостей
оподаткування під час війни. Податкові нюанси припинення підприємницької
діяльності підприємцем-платником єдиного податку.

4. Важливі зміни щодо операцій з підзвітними коштами.
5. Новий Порядок прийняття банками розрахункових документів на

виплату заробітної плати. Плата за навчання без ПДФО. Строк позовної
давності для звернення до суду про захист своїх прав та інтересів.

Загальна вартість інформаційних заходів склала 10,0 тис. грн.
З метою отримання можливості порівняння конкурентного стану

економічного розвитку громади в межах регіону та країни в цілому,
дослідження місцевого бізнесу, а також налагодження ефективної комунікації
в бізнес-середовищі Департаментом економічного розвитку придбано права на
використання електронного інструменту – Економічного профайлу громади
VkursiHROMADA. Сума придбання права на користування становить
120,0 тис. грн.

Рівненська міська територіальна громада однією із перших долучилася
до процесу релокації підприємств, які змушені перемістити свою діяльність з
постраждалих від бойових дій регіонів до безпечних областей для збереження
виробничого та трудового потенціалу держави. Зокрема, допомога надається
підприємствам у підборі локацій для роботи, логістиці, сприянні у
працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб тощо. Більше 24
представників бізнесу вибирали Рівненську міську територіальну громади для
продовження ведення власної справи, а деякі з них по можливості перевезли
співробітників з постраждалих регіонів.

Для ефективної евакуації бізнесу та продовження ведення власної справи
на території громади функціонують:

– Платформа сприяння релокації бізнесу до Рівного https://relocation.rv.ua,
створена за сприяння Департаменту економічного розвитку Рівненської
міської ради;

https://relocation.rv.ua/
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– Портал релокації бізнес https://restartbusiness.in.ua, створений за
сприяння USAID, ГО «Волинський ресурсний центр» та Рівненської,
Волинської і Тернопільської військових адміністрацій.

Метою створення відповідних продуктів став збір та систематизація
актуальної інформації про існуючі пропозиції для релокації бізнесу, зокрема
відомості про земельні ділянки та об’єкти нерухомості, а також житло для
внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, на них можна залишити запит на
перевезення виробництв та пошуку працівників.

https://restartbusiness.in.ua/

