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«Немає нічого поганого в тому, щоб залишатися невеликим проектом.
Маленькі команди можуть створювати великі речі»
(Джейсон Фрайд)
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«Рука допомоги» — як отримати безвідсотковий мікрокредит на
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Збільшення обсягів промислової продукції

Актуально

За інформацією головного управління статистики у Львівській області
у переробній промисловості збільшення обсягів промислової продукції
відбулося на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів (на 15,3%), машинобудування (на 11,8%), з
виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів (на 8,4%), з текстильного виробництва, виробництва одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 6,4%), з виготовлення
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності
(на 5,7%), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (на 4,7%),
з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції (на 0,3%). Зменшили випуск промислової
продукції підприємства металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів, крім машин і устаткування (на 3,2%).
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Компанія «Mita-Teknik»
Mita-Teknik працює в галузі автоматизації управління з 1969 року, а в сфері
вітрової електроенергії з початку 1980-х років. З самого початку фірма була
ключовим партнером з розвитку вітрового бізнесу, де вона знаходиться й
сьогодні, забезпечуючи більш ніж 48 000 високопродуктивних систем
управління для встановлення їх в складних умовах у всьому світі.
Слідуючи тим же основним цінностям, на яких Хольгер Андерсен заснував
компанію, Mita-Teknik пропонує все, від одного компонента до повних
управлінських рішень, і пропонує унікальний рівень різноманітних послуг від
структурних підрозділів у Данії, Китаї, Україні, Індії та США.
Міцна основа та багатий досвід разом із постійною спрямованістю на
інновації та якість є причиною, чому слід розраховувати на Mita-Teknik в
майбутньому.

Підприємства
Львова

Як вже було зазначено, захоплення енергією вітру розпочалося у 1980-х
роках, коли Датська вітрова промисловість почала експортувати в США. З
того часу компанія розширила свої відділи як в Європі, США, так і в Азії,
отримавши глобальний досвід, що дозволив розробити інтелектуальні,
індивідуальні рішення, як лідер світового ринку у галузі для комплексних
рішень.
Через чотири десятиріччя успішного досвіду надання послуг на
внутрішньому та міжнародних проектах вчасно та в межах бюджету, MitaTeknik точно знає, що потрібно.
Фірма продовжує максимально збільшувати вартість кожної ланки в
ланцюжку постачання, ретельно вивчаючи складність і проблеми в галузі
вітряної промисловості та розробляючи найкращі доступні технології.
http://city-adm.lviv.ua/
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Сьогодні вітрові турбіни та вітрові парки ростуть все більше, оскільки попит
на гнучку контрольовану потужність в мережі зростає. Щоб керувати цими
вітровими парками та забезпечувати їх збалансованість та здатність
дотримуватися кодів сітки у всьому світі, Mita-Teknik пропонує відкриті,
надійні, гнучкі та інтелектуальні рішення для управління вітровим парком,
який надає клієнтам перевагу при продажу їх турбіни для вітрових парків.
Частка енергії вітру зазнала значного зростання в останні роки по всьому
світу. Тому інтеграція вітрової енергії в енергосистеми стала важливою
проблемою для розгляду та висуває нові вимоги до систем контролю
вітрового парку.
Завдяки широкому спектру різних послуг компанія надає професійну
підтримку клієнтам. Фірма враховує потреби клієнтів перед, під час та після
операції. А саме: - оцінювання потреб на основі ноу-хау;
- вибір правильного дизайну системи є основою для безпечної та надійної
роботи вітрових турбін. Завдяки відкритому спілкуванню проводиться
консультація клієнтів у сферах апаратного та програмного забезпечення.
У компанії є команда висококваліфікованих інженерів, які готові
обслуговувати на місці участі в різних роботах; розробка додатків, тест
семінару, введення в експлуатацію, аналіз продуктивності, тест LVRT,
оновлення, підтримка та усунення несправностей.

Швидкий та компетентний ремонт та обслуговування є надзвичайно
важливим для оптимальної роботи та надійності, щоб клієнти могли
отримати максимальний прибуток від вкладених інвестицій. Весь ремонт
проводиться у власних сервісних центрах, доступних у Данії, Китаї та Індії.
Завдяки спеціальній команді підтримки клієнтів компанія надає допомогу у
сфері технічного та програмного забезпечення.
Адреса:
вул. Кульпарківська, 222 - A,
Львів, Львівська область, 79000

http://city-adm.lviv.ua/
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Особливості включення платників
до плану-графіку проведення планових перевірок
Відповідно до статті 77 ПКУ
документальні
планові
перевірки
повинні бути передбачені у планіграфіку
проведення
планових
документальних перевірок.
До
плану-графіка
проведення
документальних планових перевірок
відбираються платники, які мають
ризик щодо несплати податків та
зборів,
невиконання
іншого
законодавства, контроль за яким
покладено на контролюючі органи.
Періодичність проведення документальних планових перевірок платників
податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких
платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний.
Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плануграфіка не частіше ніж раз на три календарні роки, середнім — не частіше
ніж раз на два календарні роки, високим — не частіше одного разу на
календарний рік.
Згідно з Податковим кодексом України порядок формування та
затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями
встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Міністерством
фінансів України.
Тому наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за №751/27196, зі
змінами, затверджено Порядок формування плану-графіка проведення
документальних планових перевірок платників податків, перелік ризиків та їх
поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний).
Останні зміни до Порядку формування плану-графіка проведення
документальних планових перевірок платників податків внесено наказом
Міністерства фінансів України від 26.03.2018 № 386.
Податковим кодексом також передбачено, що план-графік документальних
планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову та митну політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому
будуть проводитися такі документальні планові перевірки.
Враховуючи це, план-графік проведення документальних планових
перевірок платників податків на 2018 рік було сформовано та оприлюднено
на офіційному веб-порталі ДФС 22.12.2017.
Оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування.
План-графік з урахуванням коригувань розміщується на офіційному вебпорталі ДФС у розділі «Плани та звіти роботи».
Більш детально за посиланням: http://robotodavets.in.ua/2018/07/09/pravomirnostvklyuchennya-platnykiv-planu-grafiku-provedennya-planovyh-perevirok.html
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Свято кавуна

Анонс

Торгово-розважальний центр King Cross Leopolis запрошує усіх охочих
на Свято кавуна. Воно відбудеться 29 липня. Початок - о 15.00.
У програмі:
- майстер-класи з карвінгу,
- різноманітні кавунові конкурси та ігри,
- смачні веселощі та розваги.
"Розпали канікули соковитим святом! Ми на Вас чекаємо!" - запрошують
організатори.
Більш детальну інформацію про подію : https://moemisto.ua/lviv/svyato-kavuna-u-king-crossleopolis-97840.html
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«Рука допомоги» — як отримати
безвідсотковий мікрокредит на розвиток бізнесу від держави

Проект

Щороку близько мільйона українців отримують державну допомогу як
малозабезпечені. При цьому в третині таких сімей є хоча б один дорослий
працездатного віку, який не працює, а для деяких сімей державна допомога
— це єдине джерело доходів. І чим довше триває період безробіття, тим
важче знайти роботу та реалізувати себе. Так само важко буває знайти
роботу вимушеним переселенцям, яким довелося залишити все своє
попереднє життя через війну і починати спочатку, в чужому, незнайомому
місці.
Саме для таких людей Міністерством соціальної політики України за
сприяння Світового банку був створений проект «Рука допомоги». Він
передбачає залучення учасників до економічної активності з урахуванням
особливостей та прагнень кожного з них. Більшість бажає знайти постійну
роботу — проект допомагає їм у цьому. Інші отримують консультаційну та
фінансову допомогу на заснування власної справи. Це абсолютно новий
механізм для України, який, проте, вже довів свою ефективність в країнах
Євросоюзу.
З 2018 року «Рука допомоги» передбачає також участь діючих підприємств
— таким чином держава заохочує місцевий бізнес до створення робочих
місць. За умовами проекту, в разі працевлаштування двох учасників проекту,
підприємства можуть отримати від держави поворотну фінансову допомогу
(безвідсотковий мікрокредит) на закупівлю обладнання або матеріалів.
Крім того, проект дозволяє суб’єктам господарювання офіційно
працевлаштовувати тих робітників, які фактично працюють без оформлення
і отримують заробітну плату готівкою. В такому випадку, підприємство не
несе додаткових витрат через офіційне працевлаштування, тоді як працівник
отримує шанс на гідне життя після досягення пенсійного віку, адже матиме
право на пенсійне забезпечення.
Умови фінансової допомоги для суб’єктів господарювання
• Умовою участі підприємства у пілотному проекті є створення як мінімум
двох нових робочих місць, на які будуть працевлаштовані члени
малозабезпечених родин, внутрішньо переміщені особи або учасники АТО
за направленням центрів зайнятості.
• Працівники вказаних категорій мають бути працевлаштовані протягом
першого року участі підприємства у проекті.
• Роботодавець затверджує кандидатури потенційних працівників ще до
підписання договору.
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• Нові працівники мають пропрацювати на підприємстві як мінімум на 2 роки.
Якщо згодом виявляється, що працевлаштований працівник не влаштовує
роботодавця, він може звільнити його та впродовж місяця
працевлаштувати іншого, так само за направленням центру зайнятості.
• Фінансова допомога надається за рахунок коштів державного бюджету в
формі оплати витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для
підприємницької діяльності, передбачених бізнес-планом розширення.
• Оплата обладнання та матеріалів здійснюється обласним центром
зайнятості за заявою-дорученням уповноваженої особи суб’єкта
господарювання.
• Сума такого мікрокредиту може складати до 40 прожиткових мінімумів, що
у 2018 році складає близько 70 тис. гривень.
• Поворотна фінансова допомога надається на строк до трьох років.
Скільки «коштує» мікрокредит в рамках пілотного проекту?
Найголовніше, що поворотна фінансова допомога від проекту «Рука
допомоги», це чи не єдиний кредит, який із часом зменшується, а не росте.
Проект

Сума, що повертається, зменшується на суму єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого
підприємством
за
працевлаштованих
на
нові
робочі
місця
малозабезпечених, переселенців, або учасників АТО.
Припустимо, суб’єкт бере участь у пілотному проекті та підписує договір в
жовтні 2018 року. Згідно із договором, він створює два робочих місця та
отримує обладнання/матеріали на суму 70 тис гривень. Припустимо також,
що він платить робітникам заробітну плату на рівні мінімальної, що у 2018
році складає 3 723 гривні, у 2019 (згідно із бюджетною резолюцією Кабміну)
— 4 173 гривні, а у 2020 році — 4 425 гривень.
Навіть за таких умов, за рахунок сплаченого до Пенсійного фонду ЄСВ, вже
до кінця 2018 року сума до повернення зменшиться на 5 тис гривень, а на
кінець 2019 року — на 27 тисяч. В кінці двохрічного терміну обов’язкового
працевлаштування підприємству залишається погасити 25,5 тис гривень із
70 тис.
Якщо підприємство в повному обсязі виконує свої зобов’язання і забезпечує
працівників вказаних категорій роботою впродовж повних двох років,
поворотна допомога стає безповоротною — кредит повертати не потрібно.
Якщо суб’єкт господарювання впродовж двох років все ж приймає рішення
про звільнення нових працівників та відмовляється на їх місце прийняти
інших — доровір припиняється і підприємство повертає залишок, зменшений
на суму сплачених до Пенсійного фонду внесків.
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Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»

Що потрібно для участі?
Підприємства та фізичні особи-підприємці мають право на участь у
пілотному проекті, якщо вони готові створити робочі місця у Львівській,
Полтавській, Харківській області або в Баранівській об’єднаній
територіальній громаді Житомирської області, Кіптівській громаді
Чернігівської області та Миколаївській громаді Донецької області.
Для того, щоб отримати фіндопомогу, уповноважений представник суб’єкта
господарювання звертається до базового центру зайнятості з відповідною
заявою та документами, які підтверджують:
• державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
• відсутність заборгованості перед бюджетом (довідки про відсутність
заборгованості із сплати податків і зборів, довідки про відсутність
несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства,
довідки про відсутність заборгованості із сплати ЄСВ);
• відсутність обтяжень рухомого та нерухомого майна (витяги з Державного
реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно);
• відсутність провадження у справі про банкрутство (довідка з Єдиного
реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство).
Представники підприємства готують та презентують бізнес-план, в якому
вказують яке обладнання/матеріали та на яку суму вони планують закупити,
а також скільки працівників і на які посади буде працевлаштовано. Рішення
про надання мікрокредиту приймає комісія з реалізації пілотного проекту
«Рука допомоги» при облдержадміністації.
http://rukadopomogu.com.ua/ua/contact
+38 (032) 233 01 83 Львівський обласний центр зайнятості

http://city-adm.lviv.ua/

ver.lviv.mail@gmail.com

297 58 77 або 297 57 64

8

