Резолюція 1-го Форуму підприємництва Баранівської ОТГ
Децентралізація, яка стартувала в Україні після Революції Гідності у 2014
році, не тільки змінила баланс повноважень та рух публічних фінансів у
бюджетній системі держави, а й створила умови для розвитку партнерства у
різних сферах суспільного життя і вивільнила ініціативу сотень тисяч
українців, які включились у розбудову своїх громад.
Баранівська територіальна громада була одна із перших в Україні, яка
пішла на об'єднання із сусідніми сільськими громадами та стала
першопрохідцем у багатьох починаннях серед нових об'єднаних громад нашої
держави.
Завдяки перемозі в конкурсі, який проводив Інститут громадянського
суспільства (м.Київ), за фінансової підтримки від Вестмінстерського Фонду за
Демократію (Великобританія), були розроблені та ухвалені Стратегія розвитку
громади і Схема планування території ОТГ. З 2018 року в громаді
впроваджується ініційований Інститутом громадянського суспільства та у
партнерстві з ПП “Галекс-Агро” проєкт “Молодіжний кластер органічного
бізнесу Баранівської ОТГ”, спрямований на стимулювання місцевого
економічного розвитку. На реалізацію цього проєкту міська рада отримала
грант за результатами конкурсного відбору ініціативи Європейського Союзу
“Мери за економічне зростання” в сумі 795 тис. євро. В рамках проекту була
створена Агенція місцевого органічного розвитку (АМОР), яка продовжує
залучати грантові кошти спрямовані на розвиток громади.
Загалом протягом 2017-2019 рр. до бюджету громади було залучено 36,4
млн. грн. грантових і кредитних коштів міжнародних організацій.
У структурі бюджету Баранівської міської ОТГ основними податками є:
ПДФО, єдиний податок, земельна рента, лісова рента, акцизи. Частка власних
надходжень місцевого бюджету, яка була забезпечена бізнесом у вигляді
податків, у 2019 році склала близько 35% від суми загального бюджету. У
зв'язку з тим, що розмір видатків місцевого бюджету зростає на забезпечення
делегованих функцій держави в галузі освіти, медицини та соціального
захисту населення, - виникає дефіцит коштів на розвиток громади.
Обговоривши досягнення та проблеми, які виникають у розвитку місцевої
економіки нашої громади, учасники першого форуму підприємництва
Баранівської ОТГ «Розвиток у партнерстві» погодились, що:
1. Забезпечення спроможності та майбутнього Баранівської ОТГ
залежить від спільної, злагодженої діяльності органів місцевого
самоврядування територіальної громади, підприємницької спільноти,
територіальних підрозділів органів виконавчої влади та розуміння
мешканцями громади ролі підприємництва у добробуті кожної родини.

2.
Органи місцевого самоврядування Баранівської ОТГ мають
створювати найсприятливіші умови для розширення економічних
можливостей місцевих підприємців, їх залучення до реалізації проектів
спрямованих на розвиток громади.
3. Підприємці, що діють на території громади, мають забезпечувати свою
легальну діяльність, зокрема у частині офіційного працевлаштування
найманих працівників, дбати за своєчасну та у встановленому обсязі
сплату податків та зборів, які надходять до місцевого бюджету.
3. Органи місцевого самоврядування громади, перед затвердженням
місцевих податків, зборів чи інших платежів, мають проводити обговорення їх
розміру з підприємцями.
4. При плануванні видатків місцевого бюджету має бути передбачено
використання частини надходжень місцевого бюджету від сплати місцевих
податків та зборів на створення комфортних умов для здійснення
підприємницької діяльності у громаді.
5. Для розвитку інфраструктури у старостинських округах та у
місті місцеві підприємці сформують перелік пропозицій до проектів Планів
розвитку інфраструктури населених пунктів старостату (дороги, вулиці,
освітлення, водо-/газо-/електропостачання та ін.) на 2021-2027 роки,
визначивши по кожному з об'єктів пріоритетність та спосіб/розмір співучасті
місцевих мешканців
6. Має бути започаткований «день діалогу» під час якого бізнес та влада
могли б спільно вирішувати проблемні питання на шляху економічного
розвитку громади.
7. Започаткувати співпрацю бізнесу з Агенцією місцевого органічного
розвитку в частині діяльності бізнес інкубатору та технічних коворкінгів
(столярний, швейний, 3D моделювання, тепличний, медійний) та проводити
спільні заняття з основ підприємництва у школах громади.
Досягти успіху на шляху розвитку підприємництва та розбудови громади
можливо лише за умови співпраці між органами місцевого самоврядування та
найбільш активної частини її жителів – підприємців. Адже саме завдяки
діяльності підприємців – а це, як великі виробники, так і підприємці-фізичні
особи, формуються ресурси місцевого бюджету, за рахунок якого надаються
послуги усім жителям нашої громади, у тому числі і підприємцям.

