Рішення
Одеської міської ради
№ 6041-VII від 10.06.2020 р.

Про схвалення Концепції створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в місті Одесі
 


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування                   в Україні», з метою активізації інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, зростання виробничого потенціалу, розвитку підприємницького середовища та, як наслідок, прискорення соціально-економічного розвитку міста Одеси Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити Концепцію створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації в місті Одесі (додається).

2. Доручити департаменту економічного розвитку Одеської міської ради забезпечити розробку заходів, необхідних для впровадження і реалізації Концепції, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій.



Міський голова           	                               			Г. Труханов

Додаток
до рішення Одеської міської ради
№ 6041-VII від 10.06.2020 р.

КОНЦЕПЦІЯ
створення та функціонування зони пріоритетного розвитку 
на полях фільтрації в місті Одесі

Проблеми, які потребують розв’язання

На сучасному етапі як на рівні держави, так і на регіональному та місцевому рівнях постала низка проблем, пов'язаних, зокрема, з уповільненням темпів економічного розвитку і недостатньою інвестиційною активністю.  

Показники
2015 р.
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Темп росту валового регіонального продукту у порівняних цінах у  відсотках до попереднього року 
95,8
104,2
104,2
100,9
*
Прямі іноземні інвестиції на 01 січня відповідного року, які надійшли в економіку м. Одеси, млн дол. США 
1 586,7
1 563,1
1 513,3
1 565,4
1 596,7**
Кількість новостворених суб’єктів господарювання у м. Одесі, тис.од.
7,0
10,9
14,6
12,5
13,0
* - статистичні дані будуть розраховані у 2020 році; 
** - дані на 01 жовтня 2019 року.
Більшість чинників даних проблем носять загальнодержавний характер, проте місцева влада має можливості суттєвого впливу на створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату на місцях. Зокрема, це забезпечення комфортних умов отримання адміністративних послуг у сучасних ЦНАПах, конкурсних засад при продажу (оренді) комунального майна, прозорих умов оформлення землі та об’єктів будівництва, підготовка нових майданчиків для розширення діючих підприємств та створення нових.
Висока щільність забудови міста Одеси нині не дозволяє розміщення необхідних обсягів як житлової і громадської, так і промислової забудови, зелених насаджень, рекреаційних об’єктів. У наявних у місті промислових зонах підприємства практично не мають перспектив для розширення виробничих площ. Крім того, враховуючи, що Одеський морський торговельний порт знаходиться у межах міста, логістичні та стивідорні компанії також не мають потенціалу для розширення.
Досвід країн Східної  Європи, зокрема Польщі, Угорщини, Словенії, Чехії, свідчить, що створення на окремо виділених територіях індустріальних парків, спеціальних (вільних) економічних зон або територій пріоритетного розвитку є одним із перспективних шляхів залучення інвестицій 
в економічний розвиток міст.
На території України станом на 01 січня 2020 року діють
11 спеціальних (вільних) економічних зон (далі – СЕЗ), у тому числі 
СЕЗ «Порто-Франко» у м. Одесі, та 9 територій пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (далі – ТПР). Однак, 
на сьогодні зазначені інструменти економічного розвитку не використовуються повноцінно у зв’язку з призупиненням пільгового режиму їх функціонування.
Оскільки відновлення спеціальних економічних режимів на території СЕЗ потребує політичної волі, витрат часу та внесення змін до законодавства на національному рівні, постала необхідність у розробці та запровадженні нових інструментів економічного зростання на місцевому рівні. За наявної багатоваріантності організаційних форм таких інструментів (СЕЗ, ТПР, індустріальні парки, спеціальні зони митного контролю) їх сутність полягає у відносній відособленості певної території від загальноекономічного режиму. 
Отже, застосування нових інструментів економічного зростання, «точок зростання», заснованих на взаємодії міської влади і бізнесу, значно покращить інвестиційний клімат у м. Одесі. За таких умов новостворені суб’єкти господарської діяльності можуть забезпечити створення нових виробництв, посприяти залученню технологій, створити нову, додаткову базу оподаткування, забезпечити умови для створення нових робочих місць. 

Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є визначення засад створення, розвитку та функціонування зони пріоритетного розвитку на території полів фільтрації                 у м. Одесі (далі – ЗПР) як одного з ефективних інструментів активізації підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, підвищення зайнятості та реновації депресивних територій міста.
Мета Концепції відповідає стратегічним пріоритетам, визначеним                     у Стратегії соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована), Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, проєкті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року: «Розвиток та єдність, орієнтовані на людину».
Реалізація Концепції передбачена на період до 2030 року.
Концепція реалізується поетапно, із запровадженням пілотного проєкту (земельна ділянка площею орієнтовно 200 га).
На першому етапі (2020-2025 роки) передбачається:
	ініціювання створення та розробка нормативно-правової бази створення та функціонування ЗПР;

проведення інвентаризації земельних ділянок, наявної інженерної та дорожньої інфраструктури, інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень на території полів фільтрації (на території реалізації пілотного проєкту);
	оформлення земельних ділянок, проєктування та будівництво необхідної інженерної, дорожньої інфраструктури (на території реалізації пілотного проєкту);
	проведення промоцій, презентацій ЗПР;
	визначення керуючої компанії ЗПР;
надання земельних ділянок для створення нових виробничих та логістичних потужностей, елементів бізнес-інфраструктури (на території пілотного проєкту);
	запровадження преференційного механізму для учасників ЗПР.

На другому етапі (2026-2030 роки) передбачається:
	проведення комплексного аналізу результатів реалізації пілотного проєкту ЗПР;
	вивчення та проведення досліджень на прилеглих земельних ділянках з метою розширення ЗПР за межі пілотного проєкту;
	оформлення земельних ділянок, проєктування та будівництво необхідної інженерної, дорожньої інфраструктури (на території розширення ЗПР).


Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми пропонується шляхом визначення окремої території полів фільтрації у м. Одесі (зони пріоритетного розвитку), на якій встановлюється спеціальний (преференційний) режим інвестиційної                          діяльності,  забезпечити наявність комплексу об'єктів дорожньої та виробничої інфраструктури (електро-, газо-, водопостачання, водовідведення, телекомунікації тощо) з метою залучення суб’єктів господарювання та інвесторів для провадження ними підприємницької, науково-дослідної                        та іншої діяльності.

Ініціатор створення ЗПР

Ініціатором створення ЗПР є Одеська міська рада, яка затверджує концепцію, залучає керуючу компанію, погоджує залучення учасників ЗПР.

Територія ЗПР

Поля фільтрації орієнтовною площею 800-1000 га є єдиною територією у місті, яка належить територіальній громаді та може розглядатися у якості території для концентрованого розміщення нових підприємств та інфраструктури. 



Інфраструктура ЗПР 

Одеська міська рада забезпечує наявність та функціонування інженерних мереж, дорожньо-транспортної інфраструктури на території ЗПР.
Проєктування, будівництво інженерних комунікацій, дорожньо-транспортної інфраструктури планується здійснювати за рахунок:
	коштів державного та місцевих бюджетів;

коштів приватних інвесторів, у тому числі залучених за моделлю державно-приватного партнерства;
залучених коштів, включаючи кредити банків, міжнародних фінансових організацій;
коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Керуюча компанія ЗПР

Керуюча компанія – комунальне підприємство або визначена на конкурсній основі юридична особа, яка має досвід, можливості технологічного та організаційного забезпечення належного функціонування ЗПР.
Основні функціональні завдання керуючої компанії:
	адміністративна діяльність та юридичний супровід ЗПР;
	здійснення облаштування ЗПР;

залучення суб’єктів господарювання – учасників ЗПР, у разі необхідності – на конкурсній основі, та укладення з ними необхідних договорів;
	надання пропозицій щодо передачі учасникам земельних ділянок у межах ЗПР;
	надання пропозицій щодо передачі учасникам в оренду (суборенду) об’єктів нерухомого майна у межах ЗПР відповідно до законодавства України;
створення умов для підключення (приєднання) учасників до інженерних мереж та комунікацій;
	представництво інтересів учасників у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.


Спеціалізація та вимоги до учасників ЗПР

Пріоритетними напрямами господарської діяльності учасників ЗПР мають бути експортно-орієнтоване виробництво, транспортно-логістичні послуги, інформаційні технології, професійна наукова та технічна діяльність.
Приклади виробництв відповідно до пріоритетних напрямів:
	виробництво устаткування для альтернативних джерел енергії;
	виробництво електричного устаткування, побутових приладів;
	інформаційні технології;
	агропереробка (виробництво харчових продуктів, переробка та консервування фруктів і овочів, борошномельно-круп’яної промисловості тощо);
	металообробка;
	виробництво виробів з пластику;

новітні технології з деревообробки;
	сміттєпереробка;
	текстильне виробництво.

Основні вимоги до учасників ЗПР:
	створення юридичної особи, відокремлених підрозділів (філій, представництв) з місцезнаходженням їх на території міста Одеси;

відповідність пріоритетних напрямів господарської діяльності;
мінімальний гарантований строк здійснення господарської діяльності у межах ЗПР – 5 років;
наявність стратегічного плану розвитку підприємства (мінімум                       на 3 роки) та інвестиційних проєктів;
	використання інноваційних та енергоефективних технологій, альтернативних видів палива;
	мінімальна кількість створених робочих місць – 30;

Способом розв’язання проблеми є запровадження для суб’єктів господарювання на території ЗПР спеціальної системи пільг та заохочень, компенсаційних механізмів, орієнтованих на стимулювання залучення підприємницького (інвестиційного) капіталу. 

Система пільг та заохочень для бізнесу

Ініціювання нормативного закріплення та запровадження, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету:
- надання суб’єктам господарювання – учасниками ЗПР, пільг зі сплати місцевих податків;
- відшкодування суб’єктам господарювання – учасникам ЗПР, відсоткових ставок (у розмірі облікової ставки Національного банку України) за банківськими кредитами, взятими ними на придбання обладнання, техніки, задіяних у реалізації інвестиційного проєкту (проєктів).
Крім визначених механізмів може бути ініційовано запровадження інших видів і способів стимулювання підприємницької активності на території ЗПР.

Очікувані результати

У ході реалізації Концепції передбачається досягти таких короткострокових результатів для економіки м. Одеси:
- створення сприятливих правових, фінансових та організаційних умов для розвитку бізнесу на окремо виділеній території міста;
- збільшення обсягу залучених інвестицій;
- покращення стану та якості інженерної та дорожньо-транспортної інфраструктури міста;
- отримання результатів інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень території полів фільтрації, розробка заходів                                  з її відновлення;
- створення нових робочих місць;
- створення безпечних умов праці за рахунок впровадження нових технологій на виробництві;
- створення нових підприємств з високим потенціалом інноваційного розвитку, зростання доданої вартості.
Крім того, передбачається досягти таких довгострокових результатів:
- забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста Одеси; 
- підвищення рівня конкурентоспроможності та макроекономічних показників міста;
- активізація інвестиційних та інноваційних процесів в економіці міста;
- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;
- збільшення обсягу ринків товарів та послуг; 
- зростання рівня оплати праці та зайнятості населення, скорочення трудової міграції.

Розрахункові показники пілотного проєкту за підсумками 10 років:
	орієнтовна сума залучених коштів на розвиток інфраструктури ЗПР – 1,0 млрд грн;
	кількість залучених підприємств – 100 (приблизно по 2 га);

сума отриманих місцевих податків (з урахуванням компенсації) –                      1,3 млрд грн;
	окупність залучених коштів на проєктування та будівництво інфраструктури ЗПР – з 9 року.

У результаті реалізації Концепції передбачається досягти таких показників:
	залучення 2-3 млрд грн інвестицій в економіку міста;

створення понад 5000 нових робочих місць;
збільшення надходжень додаткових коштів до бюджету м. Одеси              на 2-4 % щорічно.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансове забезпечення реалізації Концепції буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік виконавцям, відповідальним за здійснення заходів, міжнародної технічної допомоги, кредитних коштів та інших джерел,                          не заборонених законодавством України.


Секретар ради                                                                                 О. Потапський

