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ДНІПРОПЕТРОВСЬК Електронний
Бізнес-центр

Передумови
Ключовим напрямом державної політики 

сприяння розвитку малого і середнього бізнесу 
є підтримка його саме на місцевому рівні. Адже 
стан підприємництва  напряму залежить від 
умов, що створюються для його існування. 

Тому діяльність міської влади у цьому напрямі 
має відповідати сучасним вимогам та забезпе-
чувати інституційну, інформаційну, методологічну 
підтримку місцевого бізнесу, а також усунення 
зайвих адміністративних бар’єрів для реалізації 
конституційного права громадян на підприєм-
ницьку діяльність.

Програма розвитку малого і середнього під-
приємництва м.Дніпропетровська на 2013-2015 
роки покликана створити сприятливі умови для 
сталого розвитку малого і середнього бізнесу, 
збільшення його внеску у зайнятість населення, 
а також зростання конкурентоспроможності еко-
номіки міста. 

Також Програма передбачає удосконалення 
інформування суб’єктів підприємництва з ак-
туальних питань, сприяння в підвищенні рівня 
знань та започаткуванні нової справи. 

Для реалізації цих завдань управління розви-

тку підприємництва та інвестицій Департаменту 
промисловості, підприємництва та інвестицій 
Дніпропетровської міської ради виступило ініціа-
тором розробки та реалізації проекту створення 
електронного бізнес-центру. 

Нововедення
Проект «Електронний Бізнес-центр», розро-

блений спеціалістами управління, передбачає 
реформування та докорінне оновлення сайту 
міського бізнес-центру www.bc.dniprorada.gov.ua. 

Така реорганізація мала на меті створити для 
підприємців міста інформаційний ресурс, на яко-
му розміщено різноманітну корисну інформацію 
довідкового, нормативного, юридичного та іншого 
спрямування. 

На сайті започатковано розділи «швидкої допо-
моги» для підприємців, зокрема, в «Календарі під-
приємця» публікуються нагадування для фізичних 
та юридичних осіб-підприємців про терміни здачі 
звітності та інші податкові аспекти; в підрозділі 
«Програма розвитку бізнесу» наведено основні на-
прямки роботи та описано заходи для покращення 
підприємницького клімату міста до 2015 року.

Розділ «Регуляторна політика» містить інфор-
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мацію про план підготовки регуляторних актів на 
2014 рік (16 документів), реєстр чинних регуля-
торних актів (34 документи), підрозділ обговорен-
ня регуляторних актів (4 документи), план-графік 
відстеження результативності регуляторних актів 
на 2014 рік (20 документів) та інше.

В розділі «On-line навчання» міститься інформа-
ція про курси перепідготовки, що діють в навчаль-
них закладах та установах міста (6 пропозицій), 
можливості стажування (1 пропозиція), тренінги 
(20), а також матеріали для самостійного навчан-
ня - 7 відеофайлів, 19 методичних рекомендацій з 
різних напрямків підприємницької діяльності. 

В розділі «Створення власної справи» роз-
міщено 11 дорожніх карт, в яких покроково 
роз’яснено, як відкрити бізнес за різними на-
прямками діяльності, 6 збірників методичних 
матеріалів з головних питань започаткування та 
ведення власної справи.

 Для підтримки та просування на ринку міс-
цевого виробника на сайті запроваджено розділ 
«Оn-line виставка товарів та послуг», в якому 
розміщено інформацію про продукцію, що виро-
бляється на підприємствах малого та середнього 
бізнесу міста. На сьогодні до переліку внесено 
більше 50 підприємств міста, які для зручності 
пошуку розподілені за підрозділами: «Машинобу-
дування», «Харчова промисловість», «Будівельна 
промисловість», «Меблева промисловість», «Тран-
спортні послуги», «Інші товари та послуги». Розділ 
постійно оновлюється.

Розділ «Індустріальний парк» пропонує інфор-
мацію про перші кроки у створенні індустріаль-
них парків на території міста, результати, прикла-
ди успішного досвіду українських міст.

В рамках реалізації проекту започатковано 
новий розділ «Індустріальний туризм». 8 підпри-
ємств міста вже готові приймати групові екскур-
сії та розповдати про виробничий потенціал та 
потреби, зокрема, завод «Інтерпайп сталь», ПАТ 
«Дніпроважмаш», МНПК «Веста» та інші.

На сайті впроваджено корисні для підпри-
ємців розділи «Інвестиції» та «Інновації», в яких 
висвітлюється діяльність міської ради та підпри-
ємств міста у цих напрямах. 

Тут же розміщено інвестиційний паспорт міс-
та, розроблений у взаємодії з підприємцями та 



12 громадськими об’єднаннями у 2013 році, пере-
лік інвестиційних пропозицій та інноваційних роз-
робок підприємств і установ міста. На даний час 
до переліку включено 47 інвестиційних проектів, 
15 інноваційних пропозицій, 54 інноваційні роз-
робки Придніпровського наукового центру. Також 
у розділі можна переглянути методичні матеріали 
щодо регулювання інвестиційної діяльності та До-
рожню карту інвестора.

Ще одним важливим для підприємців є розділ 
«Інфраструктура підтримки підприємництва», в 
якому розміщено інформацію щодо діючих у місті 
бізнес-центрів (18), бізнес-інкубаторів (6) та гро-
мадських об’єднань підприємців (23). 

На головній сторінці сайту та в розділі «Нови-
ни» постійно анонсуються заходи для підприємців 
та городян – семінари, круглі столи, конференції, 
наради тощо, які проводяться в конференц-залі 
Бізнес-центру Дніпропетровської міської ради (ор-
ганізатор – управління розвитку підприємництва 
та інвестицій департаменту). Партнерами Бізнес-
центру виступають Дніпропетровська торгово-
промислова палата, Європейська Бізнес Асоціа-
ція, ТОВ «BDO» та інші.

З метою охоплення найбільш широкої аудито-
рії та створення можливості для представлення 
підприємців Дніпропетровська на міжнародному 
рівні планується підтримувати англомовну та ро-
сійськомовну версії сайту. 

Результати
Незважаючи на невеликий термін роботи 

сайту, результати реалізації проекту «Електро-
нний Бізнес-центр» Дніпропетровської міської 
ради вже доволі помітні: 

- кількість відвідувачів сайту значно зросла 
(станом на 01.04.2014 - 16 620 осіб);

- за перший квартал 2014 року проведено 
13 майстер-класів, семінарів та круглих столів;

- кількість зареєстрованих за І квартал 
2014 року фізичних осіб-підприємців склала 915 
осіб, юридичних - 516 осіб;

- обсяг надходжень до місцевого бюджету 
від діяльності малого і середнього підприємни-
цтва за І квартал 2014 року становить 77,1 млн. 
грн., що на 31,7% більше, ніж за відповідний пе-
ріод 2013 року. 

Інформація для контактів
Управління з розвитку підприємництва 
та інвестицій департаменту
промисловості, 
підприємництва та інвестицій 
Дніпропетровської міської ради 
просп. ім. Газети «Правда», 42, 5 пов.
м. Дніпропетровськ, 49000
тел. 56-726 33 25, 726 35 54, 
ел пошта: dnepr-offi ce@rambler.ru
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