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 8 листопада відбувся круглий стіл щодо розвитку МСП у Переяслав- Хмельни-

цькому районі, який був організований, в рамках розробки дорожньої карти розви-

тку малого та середнього підприємництва на 

рівні територіальних громад/об’єднань для 

зменшення регуляторних бар’єрів та покра-

щення бізнес середовища для МСП в Переяс-

лав-Хмельницькому, Поліському та Іванівсь-

кому районі Київської області, який проводив-

ся в рамках Проекту міжнародної технічної 

допомоги «Програма ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІ-

ЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що реалізується в Україні за кошти Агентства США з 

Міжнародного Розвитку (USAID).  

 Участь у засіданні взяли керівництво Переяслав-Хмельницької райдержадміні-

страції, районної ради, керівник проекту та ГЖО «Надія», малі та середні підприєм-

ці району. У обговоренні питань круглого столу взяли участь керівники підрозділу з 

питань туризму райдержадміністрації, власники садиб сільського зеленого туризму, 

підприємці дотичні до туристичної сфери, зокрема перевізники. Розпочавши засі-

дання Тетяна Андросенко наголосила на неповторному туристичному потенціалі 

Переяслав-Хмельницького району, з унікальним історико-етнографічним заповідни-

ком, який за 9 місяців поточного року відвідали близько 108 тисяч туристів в поєд-

нанні зі зручним розташуванням та привітним населенням, Переяслав-

Хмельницький район був і є туристично-привабливим районом Київської облас-

ті.   Багато говорили про те, в якому стані на сьогодні в районі розвиток зеленого ту-

ризму, чи вигідна ця справа для сільського бізнесу, які виникають проблемні питан-

ня в даній сфері туристичної діяльності в районі та що необхідно зробити для пода-

льшої популяризації серед населення такого виду відпочинку. Під час активного об-

говорення підприємці активно ділились своїм досвідом і задавали питання. 

  Цей захід стане гарною основою, який дозволить включити до Дорожньої кар-

ти розвитку МСП У Переяслав-Хмельницькому, Поліському та Іванівському районі 

Київської області дійсно ефективні та дієві інструменти розвитку. 
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В Поліському районі відбулося засідання круглого столу – Розробка 

дорожньої карти розвитку малого та середнього підприємництва в 

Поліському районі.  

  10 листопада  в районі  втретє відбулося  розширене 

засідання круглого столу на основною темою, якого бу-

ло: «Розробка дорожньої карти розвитку малого та середньо-

го підприємництва в Поліському районі». Серед учасників  

засіданні були — заступник голови Поліської 

райдержадміністрації Р.В. Толстіков, голова Поліської 

районної ради А.М. Слепченко, керівник апарату РДА 

Т.В.Кордун, начальник відділу економічного  розвитку, житло-

во-комунального господарства, архітектури та територіального 

маркетингу С.О. Сорока, керівники установ та організацій району, голови селищних  та 

сільських рад, Щербинко Л.Б.- громадська рада при КОДА, Данилець В.В.- департамент 

економічного розвитку КОДА, Полтавець Л.М. — спеціаліст оргвідділу Переяслав-

Хмельницької РДА,  Рячкіна С.М. –головний спеціаліст відділу економічного розвитку, 

торгівлі та з питань власності Переяслав-Хмельницької РДА, Красовська О. – інститут 

економічнихдосліджень та політичнихконсультацій, експерт 

«Програма USAID «ЛЕВ», координатор конкурсу Дорожных 

карт, Андросенко Т.І. – ГЖО «Надія», Кондратенко К.В. – го-

лова Єрковецької сільської ради Переяслав-Хмельницького 

району. 

 На самому початку всіх учасників заходу привітали Р.В. 

Толстіков та А.М. Слепченко. Вони дуже зрозуміло і в стислій 

формі пояснили бачення реального стану справ та окреслили 

перспективні напрями розвитку району, і зокрема - збереження етнокультурних та духов-

них цінностей. 

 У ході активної дискусії обміну кращим досвідом, 

конструктивного діалогу учасники заходу обговорили всі 

перспективи подальші розробки Дорожньої карти розвитку 

малого та середнього підприємництва у районі, проведення 

усіх можливих першочергових заходів по розвитку 

туристичної сфери на селі. Під час обговорення сільські го-

лови  висловили свою думку з цього приводу та узгодили 

конкретні цілі. Варто зауважити що вже розпочата робота  по збору  інформації, 

історичних фактів, легенд Поліського району. 

 Всі  учасники заходу вважають за доцільне та важливе провести виїзні зустрічі та 

обмінятися досвідом. 

Інформація зі сторінки: http://polissya-adm.gov.ua/3326-2/ 
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Зеленому туризму  - пріоритетний розвиток 

10 листопада у другій половині дня відбувся круглий стіл щодо розвитку МСП у Іванків-

ському районі, який був організований, в рамках розробки дорожньої карти розвитку малого та 

середнього підприємництва на рівні територіальних громад/об’єднань для зменшення регуля-

торних бар'єрів та покращення бізнес середовища для МСП в Переяслав-Хмельницькому, Полі-

ському та Іванівському районі Київської області, який проводився в рамках Проекту 

міжнародної технічної допомоги «Програма ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ 

(ЛЕВ)», що реалізується в Україні за кошти Агентства США з Міжнародного Розвитку 

(USAID). 

Участь у засіданні взяли керівництво Іванківської райдержадміністрації, районної ради, 

керівник проекту, та ГЖО «Надія», засновник проекту “Чорнобиль-тур”, Сергій Мирний та підп-

риємці району. 

Під час виступів та обговорення прозвучало багато ідей, запропоновано багато різних 

цікавих напрямків розвитку території та малого і середнього підприємництва в сфері туризму. 

Узагальнивши всіх виступаючих, можна впевнено говорити, про великий туристичний 

потенціал району, який є воротами до популярної туристичної атракції – зони відчуження ЧАЕС, 

має таку родзинку як творчість М. Примаченко, яка жила в с. Болотня, Іванківського району, 

варто зазначити достойну логістичну складову, не погане дорожнє покриття і сполучення із сто-

лицею. 

Все це і інші заходи, будуть включені до Дорожньої карти розвитку МСП У Переяслав-

Хмельницькому, Поліському та Іванівському районі Київської області, який буде презентований 

за два тижні, зазначила керівник проекту Тетяна Андросенко.  

http://ivankiv-rda-rada.gov.ua/ua/news/10135.html 
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 Добігає до завершення проект розробки Дорож-

ньої карти розвитку малого та середнього підприємниц-

тва на рівні територіальних громад/об’єднань  для зме-

ншення регуляторних бар’єрів та покращення бізнес се-

редовища для МСП, який проводився в рамках Проек-

ту міжнародної технічної допомоги «Програма ЛІ-

ДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що 

реалізується в Україні за кошти Агентства США з 

Міжнародного Розвитку (USAID), були проведені 

останні публічні обговорення, після яких відбудеться 

презентація самої дорожньої карти.  

Підводячи підсумки слід зазначити, що заходи,які відбу-

валися в рамках  цього проекту реалізовувалися шляхом 

співпраці з державною адміністрацією районів та органами місцевого самоврядування, Депа-

ртаментом економіки Київської обласної державної адміністрації. 

Адже ще на початку Київська обласна державна адміністрація зацікавлена в реалізації Дорож-

ньої карти малого та середнього підприємництва та можливостями зробити галузь сільського 

туризму прибутковою та сприяти популяризації цього виду малого та середнього підприємни-

цтва серед місцевого населення.  

 На кожному заході своїм цікавим професійним досвідом ділилася керівник проекту та 

ГЖО «Надія» Тетяна Андросенко.  

На перших заходах була спільна робота керівниками районних апаратів Служби зайнятості, 

фіскальних органів, органів освіти, представниками МСП – це дало можливість широко висвіт-

лити проблему ознайомитися з існуючими механізмами сприяння людям, які висловили ба-

жання займатися цим видом діяльності, що дасть можливість на основі даних напрацювань 

створити план співпраці на регіональному рівні.  

Протягом всього періоду роботи відбувалось висвітлення перебігу всіх заходів з розробки До-

рожньої карти у місцевих  інтернет-ресурсах, що дало змогу зацікавленим особам зареєстру-

ватись на заходи, які проводились, що посилило мотивацію до участі в проекті і реалізації се-

бе як підприємця в туристичній галузі.  

 Під час проведення семінарів та тренінгів та круглих столів в кожному районі, стало зро-

зуміло, що основним напрямком роботи має стати інформаційно-навчальна кампанії , яка до-

зволить створити актив серед представників адміністрації районів, активних громадян, пред-

ставників ЗМІ, малого та середнього підприємництва, громадських організації – що будуть від-

повідати за втілення і розвиток туризму в Іванківському, Поліському та Переяслав-

Хмельницькому районах. 
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 Керівник проекту з розробки Дорожньої карти розвитку 

малого та середнього підприємництва на рівні територіаль-

них громад/об’єднань територіальних громад для зменшення 

регуляторних бар&#39;єрів та покращення бізнес середовища 

для МСП, який проводився в рамках Проекту міжнародної 

технічної допомоги «Програма ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНО-

МУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що реалізується в Україні за кошти 

Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) та ГЖО 

«Надія» Тетяна Андросенко взяла участь у практичному семінарі на тему «Що потрібно знати ма-

лому та середньому бізнесу про економічну конкуренцію та можливості захисту своїх прав та ін-

тересів», який був організований, Проекту міжнародної технічної допомоги «Програма ЛІДЕРСТ-

ВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)», що реалізується в Україні за кошти Агентства США з 

Міжнародного Розвитку (USAID). Захід відбувся у Львові в приміщенні Львівської обласної дер-

жавної адміністрації. З вітальними словами виступили Заступник голови Львівської ОДА Рости-

слав Замлинський, директор департаменту економічної політики ЛОДА Роман Филипів, та дире-

ктор Програми USAID «ЛЕВ» Тамара Соляник.  

 Під час семінару учасники ознайомились з основними принципами та підходами конкурен-

тної політики, розглянули шляхи можливих шляхів рішень щодо захисту інтересів підприємницт-

ва у разі прийняття місцевою владою актів, які порушують принципи конкуренції.  

Серед виступаючих були міжнародні радники АМКУ які цікаво розповіли про досвід США та Ка-

нади щодо захисту інтересів МСБ у разі порушень конкурентної політики.  

На завершення було проведено панельну дискусію – обговорення розвитку спроможності бізнес 

- об’єднань щодо застосування підходів та інструментів конкурентної політики. 

http://lev.org.ua/ua/news/pidpriemcyam-rozpovili-pro-ekonomichnu-konkurenciu-ta-mozhlivosti-zahistu-svoih-prav-86.html 
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Підготовка цієї публікації стала можливою завдяки підтримці американського народу, що була надана через Аге-

нтство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Лідерство в економічному врядуванні» (USAID 

ЛЕВ).- Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з між-

народного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. 


