Додаток до рішення тридцятої сесії
Полтавської міської ради сьомого
скликання від 28 лютого 2020 року
3. ПЛАН ДІЙ
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Напрям 1: Покращання середовища для підприємництва і сімейного бізнесу (1 принцип АМБ)

Недостатньо
сприятливе бізнессередовище, у т.ч.
для молодіжного,
жіночого,
родинного
підприємництва.

Проект «Бізнес- актив».

Досить
висока

Проект «Всі новини для МСП та
створення бази даних об’єктів
інфраструктури підтримки
підприємництва м. Полтава"

Досить
висока

Проект «Бізнес- дебют»

Досить
висока

Проект «Молодіжний OpenSpace»

Проект «Молода бізнес-Полтава »

Досить
висока

Досить
висока

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ГО "Проекти і
комунікації", Полтавська торгово-промислова
палата; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

Проведення
щоквартальних
тренінгів для 20 осіб

х

Управління адміністративних послуг ПМР; ГО
"Проекти і комунікації"; ГУ статистики у
Полтавській області; ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у
Полтавській області; ПОГО «Агентство наукових
досліджень інноваційного розвитку регіону»;
Полтавська міськрайонна філія Полтавського
обласного центру зайнятості; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

Створена довідкова
база, посилання на
сайті МР, публікації в
ЗМІ

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Молодіжний бізнесцентр; ПОГО «Агентство наукових досліджень
інноваційного розвитку регіону»; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; кошти
ПРОМІС; інші
джерела

Тижневий воркшоп
для 20 осіб 1 раз на
півроку

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Студентська рада міста;
управління у справах сім'ї, молоді та спорту ВК
Полтавської міської ради; Рада підприємців м.
Полтава; проект ПРОМІС

Інші джерела

Функціонуючий
коворкінг на 100
робочих місць

Управління адміністративних послуг ПМР; КУ
"Обласний молодіжний центр Полтавської
обласної ради, Молодіжний бізнес-центр, проект
ПРОМІС

Кошти обласного
бюджету, кошти
міського бюджету,
інші джерела

Створення ФБспільноти на 2000
учасників,
проведення 10
семінарів/тренінгів/в
ебінарів для 40
молодих людей

х

х

х

х

Проект «Бізнес-пані» (підтримка
жіночого підприємництва)

Проект «Сімейне підприємництво»

Проект "Форум МСП для співпраці і
спілкування".

Проект "Правове забезпечення
діяльності та
юридичного захисту бізнесу"

Найменша

х

Середня

Середня

Середня

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; ГО
"Проекти і комунікації"; проект ПРОМІС

х

х

х

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
громадські
об'єднання; Рада підприємців м.
Полтава; проект ПРОМІС
Дератрамент економіки і інвестицій

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Рада
підприємців м. Полтава; КУ
«Обласний молодіжний центр»; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

500

Проведення
тренінгів, семінарів
не менше 1 разу на
квартал; проведення
конкурсу
Проведення форуму
за тематикою
гендерної рівності,
рівних прав жінок та
чоловіків

Інші джерела; кошти
ГО; кошти міського
бюджету

Проведення
тренінгового курсу
для 40 учасників,
проведення 2
менторських візити
на місця ведення
бізнесу, а також,
проведення бізнесфоруму з учасниками
проекту та
ознайомлення з
успішними
кейсами сімейного
підприємництва з
інших міст

Інші джерела

Проведення форуму
1 раз на рік

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради; Полтавський юридичний інститут
Інші джерела; кошти
Національного
проекту ПРОМІС
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого;
громадські організації; проект ПРОМІС

курс тренінгів 1 раз
на півріччя

Напрям 2: Сприяння МСП у кризовому стані ( 2 принцип АМБ )
Брак інформації
щодо санації бізнесу,
необхідність
формування
позитивного іміджу
МСП

Прект "Швидка допомога" для
бізнесу"

Висока

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ГО "Полтавський
міжнародний бізнес-центр"; Полтавська
торгово-промислова палата;ДПІ у м. Полтаві ГУ
ДФС у Полтавській області; проект
ПРОМІС

Інші джерела

Не менше 1 зустрічі
на квартал

Проект «Другий бізнес-шанс»

Низька

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська
торгово-промислова палата; проект ПРОМІС

Не менше 1
публікації у ЗМІ на
квартал

Не потребує
фінансування

Напрям 3: Розробка регуляцій з думкою про МСП (3 принцип АМБ)

Проект «З точки зору МСП»

Нестача регулярної
комунікації з питань
зміни
правил ведення
бізнесу

Проект «Зауваження і пропозиції».

Розвиток соціального
підприємництва за підтримки
органів місцевого самоврядування

Проект "Міський центр
ініціатив"(покращення рівня
комунікації молоді між собою,
молоді з владою та бізнесом,
активізації
жителів м. Полтава щодо участі у
процесах, створення та реалізація
нових креативних бізнеспроектів, створення та підтримки

повноцінного громадського
простору у місті, створення,
підтримка та розвиток нових
бізнес-ідей)

Середня

Середня

Середня

х

х

х

х

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Управління адміністративних послуг ПМР; КО "
Інститут розвитку міста"; Полтавська
торгово-промислова палата; проект ПРОМІС

Управління адміністративних послуг ПМР; ГС
"Соціальне підприємництво "Навчальновиробничий центр"

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради; управління майном комунальної
власності міста; управління економічних питань;
управління у справах сім'ї, молоді та спорту;
управління культури; КО "Інститут розвитку міста";
Рада підприємців м. Полтава; проект ПРОМІС

Проведення
опитування,
узагальнення
результатів, не
рідше 1 раз на
квартал

Не потребує
фінансування

Узагальнення на
нарадах 1 раз на
квартал,
напрацювання
пропозицій

Інші джерела

Кошти міського
бюджету; кошти
проекту
ПРОМІС; інші
джерела

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

200

Створення 10
додаткових робочих
місць на базі ГС
Проведення форуму
"Розвиток
соціального
підприємництва в
Україні"

Проект "Спільна робота- високі
надходження" (підвищення рівня
поінформованості цільових груп,
налагодження ефективної
різноформатної комунікації між
владою та бізнесом всіх рівнів у
місті, формування
атмосфери відкритості та
прозорості у відносинах між
владою та бізнесом всіх рівнів у
місті

х

Проект "Зелена Полтава"
(використання передових знань та
нових інструментів задля розвитку
зеленої економіки та
чистих виробництв)

х

х

х

Проект «Регуляції. Відеоформат»
Запровадження коротких відео
семінарів

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради; Рада підприємців м. Полтава; КО
"Інститут розвитку міста"; Полтавська обласна
рада; проект ПРОМІС

х

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради; управління економічних питань;
управління у справах сім'ї, молоді та спорту;
управління культури; КО "Інститут розвитку міста"

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ДПІ у м. Полтаві ГУ
ДФС у Полтавській області;
проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; кошти
обласної ради; інші
джерела

80

250

Проведення
опитування,
воркшопів та
тренінгів не рідше 1
разу на квартал;
запуск щорічного
форуму
підприємців міста

Інші джерела

Організація щорічної
школи для молоді
від 14-35 р;
заснування
щорічного
фестивалю

Інші джерела

По мірі
запровадження
регуляцій

Напрям 4: Спрощення надання публічних послуг (4 принцип АМБ)
Недостатнє
спрощення процесу
отримання публічних
послуг

Проект «Якісні е- послуги»

Проект «Оптимізація е-послуг»

Досить
висока

х

х

х

Середня

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ДПІ у м. Полтаві ГУ
ДФС у Полтавській області; проект ПРОМІС

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела; кошти
проекту ПРОМІС
Кошти міського
бюджету; інші
джерела; кошти
проекту ПРОМІС

1 семінар на квартал
Розроблений план
оптимізації надання
адміністративних
послуг

Напрям 5: Підтримка МСП. Полегшення доступу до закупівель (5 принцип АМБ)
Недостатня
інформаційна,
консультаційна,
промоційна
підтримка МСП

Проект «Полтавське дозвілля»

Досить
висока

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Не потребує
фінансування

Розроблена
концепція дозвілля
туристів

Проект «Бізнес- прискорення»

Висока

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Інші джерела

Функціонуючий
бізнес- акселератор

Проект «Полтавський органічний
хаб»

Досить
висока

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ГА "Аграрна наука та
практика"; проект ПРОМІС

Інші джерела; кошти
проекту ПРОМІС

Функціонуючий
кластер

Проект тренінг на тему
"Ефективний маркетинг ведення
бізнес-сторінок та реклами в
соціальних мережах"
Проект «Клієнтоорієнтова- ність
при закупівлях» Оптимізація
інформування про бюджетні
закупівлі

Середня

Висока

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

Проведення тренінгу
1 раз на квартал

Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська торгово-промислова палата; проект
ПРОМІС

Не потребує
фінансування

Розміщення
контактів, строків,
звітів про закупівлі,
участь МСП

Інші джерела

Проведення 2
воркшопів
щокварталу

Інші джерела; кошти
проекту ПРОМІС

Гранти для 7
компаній щороку

Кошти міського
бюджету; інші
джерела; кошти
проекту ПРОМІС

Проведення 1
зустрічі щокварталу

Напрям 6: Спрощення доступу до фінансових ресурсів (6 принцип АМБ)

Нестача
фінансування, знань
стосовно залучення
коштів

Воркшоп «Якісне бізнеспланування».

Вкрай
висока

Проект «Бізнес- супровід».

Вкрай
висока

Проект «Міжнародна технічна
допомога».

Вкрай
висока

х

х

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ГО "Полтавський
міжнародний бізнес-центр"; Молодіжний бізнесцентр;; ПОГО «Агентство наукових досліджень
інноваційного розвитку регіону»; КУ "Обласний
молодіжний центр"; Рада підприємців м. Полтава

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Молодіжний бізнесцентр; ПОГО "Агентство наукових досліджень
іноваційного розвитку регіону"; проект ПРОМІС

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Молодіжний бізнесцентр; ; ПОГО «Агентство наукових досліджень
інноваційного розвитку регіону»; Рада
підприємців м. Полтава;
проект ПРОМІС

Напрям 7: Сприяння подоланню технічних бар’єрів, виходу на міжнародний ринок (7 і 10 принципи АМБ)

Складність для МСП
виходу на нові ринки

Проект «Зроблено в Полтаві».

Висока

х

Проект «МСП- просування».

Середня

х

Освітній проект "Стандарти та
оцінка відповідності продукції"

Середня

х

х

х

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; ГУ статистики у
Полтавській області; ДПІ у м.
Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області; проект
ПРОМІС
Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Полтавська торговопромислова палата; ГУ статистики у Полтавській
області; проект ПРОМІС
Управління адміністративних послуг ПМР; ДП
"Полтавастандартметрологія"; КО "Інститут
розвитку міста"

Не потребує
фінансування

Онлайн-каталог МСП
розміщено в мережі

Інші джерела

Розробка каталогів
протягом 1 пвіріччя,
поширення

Інші джерела

Проведення не
рідше 1 разу на
півріччя відповідних
семінарів

Проект «Конкурс якості продукції
підприємств м. Полтави».
Освітній проект "Розробка та
впровадження систем управління
відповідно до міжнародних
стандартів"

Середня

х

Управління адміністративних послуг ПМР; ДП
"Полтавастандартметрологія"; КО "Інститут
розвитку міста"; Полтавська торгово-промислова
палата; Рада підприємців м.
Полтава; проект ПРОМІС
Управління адміністративних послуг ПМР; ДП
"Полтавастандартметрологія"; КО "Інститут
розвитку міста"; Полтавська торгово-промислова
палата; проект ПРОМІС

х

х

Середня

Проект"Експортний
потенціал".Розповсюдження
джерел інформації щодо ведення
ЗЕД. Поширеня досвіду місцевих
експортерів

Середня

Проект «Міста- партнери».

Досить
висока

х

х

Проект «Контрагенти закордоном».

Вкрай
висока

х

х

х

х

х

Проект «Полтава презентує»

Висока

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведення конкурсу
"Найкращий
підприємець року " до
Міжнародного дня
підприємця
Проект «Сприяння участі МСП у
виставкових заходах».

Досить
висока

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Рада
підприємців м. Полтава;
Управління культури ПМР, проект ПРОМІС
Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська торгово-промислова палата; КО
"Інститут розвитку міста"; Рада
підприємців м. Полтава; проект ПРОМІС

Інші джерела

Проведений конкурс
між МСП за
розробленими
критеріями

Інші джерела

Проведення не
рідше 1 разу на
півріччя відповідних
семінарів

Не потребує
фінансування

Публікації в ЗМІ 1
раз на квартал,
розміщення на сайті
МР, об’єднання МСП

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

Аудит і коригування
чинних угод, 1
нова угода на рік

Інші джерела; кошти
проекту ПРОМІС

1-2 візити на рік, 5-7
угод на рік

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; управління культури;
Полтавська торгово- промислова палата; проект
ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

2 презентації щороку

х

Управління адміністративних послуг Полтавської
міської ради; Рада підприємців м. Полтава;
проект ПРОМІС

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська торгово-промислова палата; проект
ПРОМІС

Інші джерела

Проведення конкурсу
1 раз на рік

Відшкодування по 57 учасниках виставок
щороку

Напрям 8: Підтримка підвищення кваліфікації кадрів та інновацій (8 принцип АМБ)

Нестача
висококваліфікова
них кадрів,
складність
впровадження
інновацій для МСП

Проект «Аудит кадрового
забезпечення МСП».

Проект «Полтавський бізнесангел»

Досить
висока

Висока

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; проект ПРОМІС

Не потребує
додаткового
фінансування

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Молодіжний бізнесцентр; ; ПОГО «Агентство
наукових досліджень інноваційного розвитку
регіону"; проект ПРОМІС

Інші джерела; кошти
проекту ПРОМІС

х

Підготовка
пропозицій з
потребами в
персоналі
Співфінансуванн я
по 3 стартапах,
сприяння у пошуку
інвесторів

Проект «Покращання навичок
співробітників МСП».

Проект «Англійська для МСП».

Проект «Бізнес- менторство».

Досить
висока

х

Середня

х

Висока

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Молодіжний бізнесцентр; ПОГО «Агентство наукових досліджень
інноваційного розвитку регіону»;
ГО "Полтавський міжнародний бізнес-центр"

Кошти міського
бюджету; інші
джерела

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
Молодіжний бізнес- центр

Інші джерела

3-місячні курси для
60 співробітників
щороку

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Полтавська
торгово-промислова палата; проект ПРОМІС

Інші джерела

10 пар «менторпочатківець» щороку

Інші джерела

Стажування
протягом 1
місяця 5
співробітників
щороку

Інші джерела

Проведення 1 раз на
півріччя відповідних
семінарів

Інші джерела

Відшкодування
відсотків по 1
кредитній угоді

Інші джерела

Проведення 1 раз на
півріччя відповідних
семінарів

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; проект
ПРОМІС
Проект «Закордонний досвід».

Проект
«Комерціалізація і захист
інтелектуальної
власності».
Проект «Конкурс з відшкодування
переоснащення
виробництва, застосування
інноваційних
технологій».

Освітній проект
«Бізнес у мережі».

Проект «Аудит технологічних і
фінансових можливостей
потенційних кластерів"

Недостатньо
екологічність МСП,
брак знань

Освітній проект
«Енергозбереження для МСП»

Висока

х

х

х

х

Середня

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська торгово-промислова палата; КО
"Інститут розвитку міста"

Управління адміністративних послуг ПМР; Рада
підприємців м. Полтава; проект ПРОМІС
Досить
висока

Досить
висока

х

х

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут розвитку міста"; Полтавська торговопромислова палата;
проект ПРОМІС
Управління адміністративних послуг ПМР; проект
ПРОМІС

Низька

Висока

х

х

х

Напрям 9: Сприяння екологізації (9 принцип АМБ)
Управління адміністративних послуг ПМР; ДП
"Полтавастандартметрологія"; КО "Інститут
розвитку міста"; Молодіжний бізнес-центр;
х
х
х
Полтавська торгово-промислова
палата; проект ПРОМІС

Не потребує
фінансування

Інші джерела

Проведення 1
тренінгу
щоквартально

Звіт щодо
технологічних і
фінансових
можливостей
кластеру, оцінка
потреб

Семінари не рідше 1
разу на півріччя

Проект «Як бізнесу заощадити
ресурси?»

Досить
висока

Проект «Посилення
енергоефективності об’єктів МСП»

Досить
висока

Секретар міської ради

х

Управління адміністративних послуг ПМР; КО
"Інститут
розвитку міста"; проект ПРОМІС

х

х

х

Управління адміністративних послуг ПМР;
Полтавська торгово-промислова палата;
проект ПРОМІС

Не потребує
фінансування

Розміщення
інформації на сайті
МР

Інші джерела

Відшкодування
частини витрат для 5
МСП

Олександр ШАМОТА

