Проект

Про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ

	Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням                    Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі                                          на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

	1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі                                        на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ, надану департаментом економічного розвитку Одеської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 
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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки затверджена рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ (далі – Програма).
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва міста, направлених на зростання їх експортного потенціалу, підвищення рівня зайнятості населення, підтримку та розвиток підприємництва у пріоритетних сферах, зокрема ІТ-сфері, впровадження інноваційних технологій, спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва 
в місті.
Програма виступає інструментом забезпечення умов реалізації пріоритетного напряму Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року: конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції) – формування та розвиток конкурентоспроможного міста, зручного для бізнесу та привабливого для інвестицій, поліпшення умов для виникнення малих інноваційних підприємств.

Загальна інформація щодо розвитку малого та середнього підприємництва у місті Одесі
За даними Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області на 31 грудня 2019 року в місті Одесі знаходяться на обліку 141,2 тис. суб'єктів господарювання усіх форм власності, у тому числі юридичних осіб – 61,0 тис. одиниць (+5,9 % до 2018 року), фізичних                      осіб-підприємців – 80,2 тис. одиниць (+2,4 % до 2018 року). 
У 2019 році спостерігалася позитивна тенденція реєстрації новоутворених суб’єктів підприємництва. Кількість зареєстрованих у звітному періоді фізичних осіб-підприємців склала 9 382 одиниці (+0,8 % до 2018 року), юридичних осіб – 3 623 одиниці (+14,4 % до 2018 року).
Кількість малих підприємств становить 13 807 одиниць, що складає 96,7 % від загальної кількості підприємств м. Одеси, середніх підприємств – 464 одиниці, що складає 3,2 % від загальної кількості підприємств м. Одеси. Кількість найманих працівників на підприємствах малого і середнього бізнесу склала 139,7 тис. осіб або 85,7 % від кількості найманих працівників підприємств м. Одеси. 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми підприємствами становить 164,7 млрд грн або 65,4 % від загального обсягу реалізації всіма суб’єктами господарювання міста, що у абсолютному значенні на 17,9 млрд грн більше минулого року, а у відносному  на 0,7 % менше минулого року (пов’язано зі зростанням частки обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) великих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції).
Відповідальним виконавцем Програми визначено департамент економічного розвитку Одеської міської ради, який і здійснював її виконання у 2019 році.
Фактичне виконання та касові видатки (освоєно) Програми за рахунок коштів бюджету м. Одеси склали 288,7 тис.грн.
Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами.

1. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності. 
1.1. Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки.
Рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 432-VIІ затверджений Порядок виділення та використання коштів бюджету 
міста Одеси на фінансову підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва (далі – Порядок). 
Відповідно до Порядку надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва з бюджету міста Одеси здійснюється на конкурсних засадах.
Передбачені наступні види фінансової підтримки з міського бюджету:
1) для суб’єктів малого і середнього підприємництва:
- поворотна фінансова допомога суб’єктам малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі;
- часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються комерційними банками на реалізацію бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва                           міста Одеси;
2) для новостворених суб’єктів малого підприємництва:
- поворотна фінансова допомога новоствореним суб’єктам малого підприємництва для реалізації бізнес-планів, інвестиційних, інноваційних проектів у місті Одесі.
Розпорядженням міського голови від 14 серпня 2019 року 
№ 727 створена конкурсна комісія з проведення конкурсного відбору суб'єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету м. Одеси та затверджено її склад.


На отримання поворотної фінансової допомоги з бюджету міста Одеси до конкурсної комісії було подано 1 заявку від суб'єкта господарювання з неповним пакетом документів (відсутня довідка податкового органу щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів перед бюджетом). 
Відповідно до абзацу 3 пункту 2.7 Порядку даному суб’єкту господарювання було відмовлено у реєстрації документів та повернено їх із повідомленням про причини повернення (подано неповний комплект документів).
У зв’язку з вищезазначеним конкурсний відбір суб'єктів малого і середнього підприємництва на отримання фінансової підтримки з бюджету 
м. Одеси у цьому році не проводився, а захід з надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки не був реалізований. 

3. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності. 
3.1. Проведення семінарів, конференцій, нарад з актуальних питань ведення підприємницької діяльності.
За організаційної підтримки Одеської міської ради 13 липня 2019 року у місті Одесі відбулась ІТ-конференція «8Р», у якій взяли участь 
1875 учасників та 43 спікери. Мета заходу – сприяння економічному розвитку регіону, обмін досвідом з міжнародними компаніями, закріплення іміджу міста Одеси як інвестиційно-привабливого міста.
Конференція була розділена на 5 напрямів: SEO для фахівців, РРС для фахівців, Арбітраж трафіку, SMM & Digital і Інтернет-маркетинг для бізнесу. 
Відповідно до розпорядження міського голови від 03 липня 2019 року № 602 виділено кошти на заходи з організації конференції (оренда технічно оснащених приміщень, придбання блокнотів та еко-ручок з логотипом 
ІТ-конференції «8Р»).
3.4. Проведення досліджень за пріоритетними напрямами ведення бізнесу в місті.
З метою визначення пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів, необхідних для покращення середовища ведення бізнесу в місті, укладено договір з ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Консалтинг» про проведення дослідження за пріоритетними напрямами ведення бізнесу на загальну суму 30,0 тис.грн. 
У рамках  проведеного дослідження розроблена анкета опитування, визначені цільові групи підприємців м. Одеси в ІТ-бізнесі, туристичному бізнесі, соціальному підприємництві та енергозбереженні. 
Результати даного дослідження будуть використані у подальшій роботі департаменту економічного розвитку Одеської міської ради з метою сприяння вирішенню актуальних питань створення бізнес-клімату 
міста Одеси.




4. Реалізація проектів, інвестиційних пропозицій.
4.2. Організація і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект». 
На виконання розпорядження міського голови від 15 жовтня 2019 року № 974 організовано та проведено конкурс «Кращий інноваційний проект».
Даним розпорядженням затверджено умови проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект» та склад конкурсної комісії з організації та проведення даного конкурсу, до якого увійшли представники виконавчих органів Одеської міської ради та організацій м. Одеси.
17 жовтня 2019 року оголошено прийом заявок від громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб на участь у конкурсі «Кращий інноваційний проект». Всього надійшло 15 заявок з інноваційними проектами.
Учасниками конкурсу стали зокрема студенти останніх курсів 
та викладачі Одеської національної академії харчових технологій, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеського державного аграрного університету.
На засіданні конкурсної комісії, що відбулося 19 листопада 2019 року, учасники Конкурсу презентували власні проекти за двома номінаціями: 
1. «Краща інноваційна ідея».
2. «Краща соціальна інновація».
За номінацією «Успішний старт інноваційного проекту» не було подано жодної заявки.
За результатами обговорення конкурсною комісією було обрано учасників, які посіли І, ІІ та ІІІ місце у кожній з номінацій:
1) номінація «Краща інноваційна ідея»:
- І місце – Яструб Катерина Василівна, Майлунець Наталя Володимирівна, Зацерклянний Мелентій Мелентійович (проект «Викиди підприємств галузі хлібопродуктів та їх використання»);
- ІІ місце – Телятніков Андрій Володимирович (проект «Інноваційна технологія переробки осіннього листя в ефективну опалювальну систему»);
- ІІІ місце – Снядовський Юрій Олександрович (проект «Комплексне облаштування території морського вокзалу та вулиці Приморської»);
2) номінація «Краща соціальна інновація»: 
- І місце – Колосюк Анатолій Анатолійович, Стадніков Володимир Васильович, Стаднікова Наталія Володимирівна (проект «Тривимірне моделювання економіко-планувального простору м. Одеса»);
	- ІІ місце – Бошкова Ірина Леонідівна, Георгієш Катерина Вікторівна (проект «Дезактивація амброзії як біологічної бомби в Одесі»);
- ІІІ місце – Веремчук Ольга Олександрівна (громадська організація «Лінія Захисту») (проект «Я не просто знак!»).
Відповідно до розпорядження міського голови від 20 листопада                 2019 року № 1098 виділено кошти на придбання дипломів та подарунків для нагородження переможців та учасників конкурсу «Кращий інноваційний проект».
У листопаді 2019 року відбувся урочистий захід, присвячений підведенню підсумків Конкурсу, під час якого учасників Конкурсу було нагороджено відповідно до місць, що вони посіли:
- І місце – ноутбук та диплом переможця Конкурсу;
- ІІ місце – електронна книга та диплом учасника Конкурсу;
- ІІІ місце – смарт-годинник та диплом учасника Конкурсу; 
	- всі інші учасники – портативний зарядний пристрій (павербанк) та диплом учасника Конкурсу.
Портативними зарядними пристроями (павербанками) та дипломами учасника конкурсу «Кращий інноваційний проект» за номінаціями нагороджені:
1) номінація «Краща інноваційна ідея»:
	- Ісаєв Володимир Федорович, Панов Віктор Генріхович та Грідасов Андрій Юрійович (проект «Можливості підвищення енергоефективності припливно-витяжних установок з рекуперацією тепла, які обслуговують приміщення навчальних закладів»);
	- Мартинов Володимир Іванович та Вєтох Олександр Михайлович (проект «Вирішення проблем міського будівництва та господарства за рахунок застосування ніздрюватих бетонів»);
	- Менейлюк Олександр Іванович та Черепащук Лариса Анатоліївна (проект «Ефективні стіни у сучасному будинку»);
	- Д’яконова Анджела Костянтинівна та Красна Наталія Ігорівна (проект «Сучасний стан і перспективи розвитку санаторно-курортної галузі                            в Причорноморському регіоні України»);
	- Кирилюк Станіслав Володимирович та Менейлюк Олександр Іванович (проект «Шнекова технологія влаштування горизонтального протифільтраційного екрана під спорудою»);
- Ткаченко Михайло Вячеславович (проект «Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого та середнього бізнесу»);
- Рогатинська Любов Йосипівна (проект «Оптимізація інвестицій. Розробка концепції, технології обґрунтування і управління зовнішньою підтримкою інвестиційних проектів в системі Чорноморської економічної співпраці»);
	2) номінація «Краща соціальна інновація»: 
	- Євченко Тамара Тамазівна (проект «Бракераж» – огороджений майданчик без прямого доступу до ємностей та баків»); 
	- Крижантовська Оксана Анатоліївна та Блищик Іван Анатолійович  (проект «Реновації територій в Одесі. Одеська фабрика морозива «Полярна зірка»).




5. Створення сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб’єктами малого та середнього підприємництва.
5.1. Створення та технічна підтримка спеціального інформаційного 
вебресурсу для суб’єктів господарювання – одеських виробників                         («White Book»).
Обсяг фінансування, передбачений Програмою на реалізацію даного заходу, складав 200 тис.грн, але створення та технічна підтримка вебресурсу потребує значних витрат, тому на реалізацію даного заходу очікувалось залучення грантових коштів у рамках реалізації ініціативи «Мери за економічне зростання».
У 2019 році конкурс проектів на грантове фінансування в рамках реалізації ініціативи «Мери за економічне зростання» не був оголошений та відповідно кошти бюджету міста Одеси не були використані.

Інформація про хід виконання заходів Програми за 2019 рік додається.




Керуюча справами						                    О. Оніщенко Додаток
до Інформації до Програми


ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки
за 2019 рік

1. Найменування відповідального виконавця Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – департамент економічного розвитку Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми – рішення Одеської міської ради від 30 січня                     2019 року № 4198-VІI «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі                                   на 2019-2021 роки».

№ з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою),
тис.грн
Бюджетні призначення
(з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), тис.грн
1. Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності
1.1.
Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки
2019-2021
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
400,0
400,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
400,0
400,0
0,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
400,0
400,0
0,0
0,0

бюджет м. Одеси
400,0
400,0
0,0
0,0
3. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності
3.1.
Проведення семінарів, конференцій, нарад з актуальних питань ведення підприємницької діяльності
2019-2021
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
200,0
199,5
199,5




бюджет м. Одеси
200,0
200,0
199,5
199,5
3.4.
Проведення досліджень за пріоритетними напрямами ведення бізнесу в місті
2019-2021
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
30,0
30,0




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
30,0
30,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
300,0
300,0
229,5
229,5

бюджет м. Одеси
300,0
300,0
229,5
229,5
4. Реалізація проектів, інвестиційних пропозицій
4.2.
Організація і проведення конкурсу «Кращий інноваційний проект»
2019-2021
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
59,2
59,2




бюджет м. Одеси
100,0
100,0
59,2
59,2

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
100,0
100,0
59,2
59,2

бюджет м. Одеси
100,0
100,0
59,2
59,2
5. Створення сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб’єктами малого та середнього підприємництва
5.1.
Створення та технічна підтримка спеціального інформаційного 
вебресурсу для суб’єктів господарювання – одеських виробників («White Book»)
2019-2021
роки
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
Усього, в т.ч.:
200,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси
200,0
0,0
0,0
0,0

Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
200,0
0,0
0,0
0,0

бюджет м. Одеси
200,0
0,0
0,0
0,0

Всього за Програмою
Усього, в т.ч.:
1 000,0
800,0
288,7
288,7

бюджет м. Одеси
1 000,0
800,0
288,7
288,7
ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради              «Про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4198-VІІ»

СУТНІСТЬ ПИТАННЯ:
Програмою на 2019 рік було передбачено комплекс заходів для вирішення ключових завдань у сфері підтримки бізнесу в місті, зокрема заходи щодо фінансової підтримки, формування інфраструктури, ресурсного та інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.
Виконання заходів Програми проводилось протягом 2019 року.
Відповідно до Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням Одеського міського голови від 08 листопада 2016 року                 № 1115, відповідальний виконавець Програми готує щорічний звіт про хід виконання Програми для розгляду на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради. 

Бюджетні призначення на фінансування заходів Програми у 2019 році – 800,0 тис. грн. 
Джерело фінансування заходів Програми - бюджет міста Одеси.
Фактично використано на фінансування заходів Програми у 2019 році – 288,7 тис. грн.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
	Реалізація заходів Програми сприятиме розвитку малого і середнього підприємництва у місті, посиленню конкурентоспроможності та обізнаності малого і середнього підприємництва міста на внутрішньому і світовому ринку, підвищенню рівня зайнятості населення міста, стимулюванню інноваційної та інвестиційної активності суб'єктів малого і середнього підприємництва, створенню сприятливого бізнес-клімату у місті.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ:
Дане рішення не має можливих ризиків.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК):
Дане рішення не впливає на фінансовий результат.



Директор департаменту економічного
розвитку Одеської міської ради					      С.М. Тетюхін					


