КОЦЮБИНСЬКЕ ОЧАМИ МЕШКАНЦІВ
Якого дня потрібна
парасолька?

Всім відомо, шо очі —
дзеркало душі. У нашого
містечка теж є очі — наші з
вами — зелені та сірі, карі
та блакитні, задумливі,
веселі, дорослі, дитячі...
Кожен з нас бачить те, що
відбувається навколо, посвоєму. Кожен має що
сказати. Так давайте ж не
відмовляти
собі
у
задоволенні
висловлюватись з будьякого приводу на цих
шпальтах,
З повагою,
редакторська ініціатива
(044) 495 78 23
ПІДПРИЄМЦІ ІНКОЛИ
ТЕЖ СМІЮТЬСЯ

Папа, я хочу братика! Ты
давай, или предпринимай
что-то, или я найду
другого
предпринимателя!
Підприємець цікавиться у
колеги: Як тобі вдалось
досягти такого результату,
- твої співробітники
ніколи не запізнюються? Дуже просто. Працює у
мене 30 осіб, а місць для
паркування всього 20.
Директор:
-- ГДЕ ДЕНЬГИ?
ГлавБух:
-- Господин директор,
позвольте, я объясню...
-- ОБЪЯСНИТЬ Я И САМ
МОГУ!!! ГДЕ ДЕНЬГИ?!

ВІТАЄМО З ДНЕМ ПІДПРИЄМЦЯ!
П І Д П Р И Є М Н И Ц Т В О В У К Р А Ї Н І.
БІЙ З МЛИНАМИ ЧИ СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ?
Уже традиційно в першу неділю вересня в нашій державі відзначається День
Підприємця. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними
та почесними. В нашій державі, на мою думку, професія Підприємця є одночасно і
почесною, і небезпечною.
Як Голова Правління Всеукраїнського об’єднання підприємців «Нова Формація»
(до речі, у 2010 році йому виповнилось 13 років),
знаю, що головне, чого бізнесмени очікують від
держави, — це створення нормальних умов для
ведення
бізнесу,
стабільності
та
передбачуваності.
Але, не лукавлячи, зазначив би, що ведення
підприємництва в Україні досить часто нагадує
битву Дон Кіхота з млинами. Різниця лише в тому,
що млини (збірний образ податкової політики,
змін до бюджету, масових спроб реприватизації,
підвищення земельного податку тощо), як міраж,
постійно відділяються і наздогнати їх неможливо.
Щодо позитивних моментів. Чого досягла Україна
у цьому питанні (у порівнянні із ситуацією, що
мала місце ще 10-15 років тому):
- з’явився соціальний статус професії –
«підприємець», «бізнесмен»,
- кількість працюючих у малому і середньому
підприємництві (МСП) збільшилась у 6 разів;
- кількість зареєстрованих суб’єктів мсп на
сьогоднішній день - більше 2 мільйонів;
- на
всіх
рівнях
керівництва
України
задекларовано тезу: «Влада і бізнес
мають бути партнерами».
Вячеслав Кредісов – інвестор ЖК
Чого не вдалось досягти (основні
“Коцюбинський”,
проблеми):
Голова
Правління
ВГО «Нова
- мсп не стало 1) основним
джерелом надходжень до бюджету
Формація»,
країни та 2) реально впливовою
доктор економічних наук,
силою в державі;
Заслужений економіст України,
- для порівняння – у Європі – 80%
надходжень до бюджету складає саме
член Ради підприємців при Кабінеті
частка мсп;
Міністрів України
- у Верховній Раді України – немає
представників мсп.
Акцентував би увагу ще й на наступних моментах.
Малий і середній бізнес - ключове джерело робочих місць і благодатний ґрунт для
бізнесових ідей. Створення умов для розвитку підприємництва, як самого потужного
ресурсу економіки й соціальної сфери, залишається одним із пріоритетів у
діяльності органів виконавчої влади всіх регіонів України. Питома вага малого й
середнього бізнесу в загальних обсягах економіки поступово збільшується й на
сьогодні забезпечує біля 70% обсягу реалізованої продукції. На частку великих
підприємств залишається тільки 30%. Середня кількість зайнятих у малому і
середньому підприємництві становить майже 10 млн. осіб. У порівнянні з початком
1990-х років число зайнятих у малому підприємництві зросло в 4 рази.
Факторами ризику, через які найбільше страждає бізнес, є складна система
адміністрування податків, неналежний державний контроль і нагляд, невиправдана
кількість технічних бар'єрів, складні процедури регулювання підприємницької
діяльності, а також відносини з органами місцевої влади. Для порівняння. В Україні
на одну тисячу жителів припадає 7 підприємств і 41 фізична особа – підприємець; в
Угорщині, відповідно, 47 підприємств й 71 підприємець; Чеській республіці – 18
підприємств й 91 підприємець.Законодавство у сфері підприємницької діяльності
потрібно змінювати, але не на шкоду якості законодавства. Воно повинне бути
досить добре відпрацьовано. На швидку руку прийнятий Закон може завдати більше
проблем, чим ті, на врегулювання яких він був націлений. Свого часу ВГО “Нова
Формація” підтримала Голову Держкомпідприємництва Олександру Володимирівну
Кужель при розробці пакету законодавчих актів, результатом яких стало введення
“Єдиного Податку”, який суттєво спростив умови ведення МСП.

НОВИНИ

Українські підприємці
можуть діяти за
декларативним принципом –
М.Бродський З 30 серпня
2010 року в Україні можна
розпочинати бізнес за
декларативним або
заявницьким принципом.
Таке право підприємці
отримали завдяки змінам до
Закону України "Про
дозвільну систему у сфері
господарської діяльності".
"Це революція у сфері
дозвільної системи.
Підприємці можуть
розпочинати свою діяльність
за декларативним
принципом. Україна багато
років йшла до покращення
бізнес-клімату, і, нарешті, ми
домоглися того, щоб видача
дозволів не гальмувала
розвиток підприємництва", заявив голова
Держкомпідприємництва
Михайло Бродський.
Перелік видів діяльності, які
не можна розпочинати на
підставі декларації,
затверджено постановою
Кабінету Міністрів України
№ 725 від 25 серпня 2010
року. Будь-який інший вид
діяльності, не вказаний в
урядовій постанові,
відповідно до закону, можна
започатковувати після
декларування відповідності
матеріально-технічного
стану вимогам
законодавства. Жодних
дозволів не потрібно.
До переліку дій та видів
діяльності, ведення яких
потребує дозвільних
документів, зокрема,
увійшли: виробництво
молока та молочних
продуктів, перевезення
небезпечних відходів,
виробництво та реалізація
елітного насіння, зберігання
зерна та продуктів його
переробки, розміщення
зовнішньої реклами у
населених пунктах,
переміщення пам’яток
культурної спадщини.
До сьогодні в Україні
налічувалося 227 видів
документів дозвільного
характеру, передбачених
законодавством, та
нескінченна кількість
дозволів, запроваджених
органами виконавчої влади
різних рівнів. Після внесення
відповідних змін до
законодавства число дозволів
скоротилося до 91.

Бізнес в Україні може і має стати
основним активним учасником
реформ, які згуртують суспільство,
якщо це буде комплекс ринкових
економічних реформ, маючих за
мету стрімке економічне зростання
і підвищення добробуту громадян
на
цій
базі.
А
запорукою
довгостроковості реформ має стати
реалізація економічних реформ за
підтримки всіх політичних сил — і
від влади, і
Олександра Кужель (заступник Голови політичної партії “С,ильна Україна”),
Вячеслав Кредісов, Сергій Терьохін

від конструктивної опозиції.
На даний час важливим бізнес-проектом, який я маю на меті реалізувати, є ЖК
“Коцюбинскький”. Чому важливим? Вважаю, що реалізація даного Проекту
стане передумовою соціально-економічного та екологічного розвитку смт
Коцюбинське в цілому.
Вірю, що вітчизняні підприємці мають
бажання, досвід і сили для того, щоб
метафора про Дон Кіхота та його
вічний бій з млинами, з чим я порівняв
вітчизняний бізнес на початку цієї
статті, перестала бути метафорою
відносно підприємництва в Україні. А
професія Підприємець стала б нарешті
безпечною, поважною і кожен день
праці був би святом для кожного
підприємця.
Вячеслав Кредісов та
Юрій Мірошниченко (народний депутат
України, постійний представник Президента
України у Верховній Раді)

Вячеслав Кредісов та
Михайло Бродський (Голова Державного Комітету України з питанб
регуляторної політики та підприємництва)

Громадська Ініціатива Вячеслава Кредісова
Шановні мешканці Коцюбинського!

Я вирішив звернутися до Вас за підтримкою своєї громадської
ініціативи про надання можливості користування інфраструктурою житлового
комплексу «Коцюбинський» домовим територіям, що не належать до житлового
комплексу (гаряча вода, тепло та водовідведення, електромережі та
телекомунікації). Для цього необхідна згода місцевої влади, яка не завжди йде
назустріч місцевій громаді. Як інвестор житлового комплексу, моя позиція полягає
в тому, що сучасна інфраструктура, яка створена для житлового комплексу
повинна бути в кожній оселі мешканця Коцюбинського, і я вірю що
незабаром так і буде. Своїм підписом ви можете підтримати цю ініціативу у
місцях збору підписів (станція Біличи та місцевий ринок смт Коцюбинського),
адже тільки разом ми можемо вплинути на владу, вимагаючи зробити крок на
зустріч місцевій громаді.

Інфраструктуру ЖК «Коцюбинський» - місцевій громаді!
Щиро Ваш, Вячеслав Кредісов

ініціатор Проекту “Коцюбинське очами мешканців” - ВГО “Нова Формація”

