
 

Про запровадження  Дніпровською  міською  радою  циклу просвітницьких  

заходів з актуальних питань започаткування та ведення підприємницької 

діяльності 
 

 Уперше в Україні серед органів місцевого самоврядування Дніпровська 

міська рада рішенням від 24.03.2021 № 10/5 затвердила Програму щодо реалізації 

регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами 

на 2021– 2025 роки (далі – Програма),  метою якої є використання нових підходів і 

запровадження заходів для забезпечення відкритості та прозорості регуляторної 

діяльності під час розробки проєктів регуляторних актів, вивчення громадської 

думки та встановлення зворотного зв’язку з бізнес-спільнотою міста, проведення 

просвітницьких заходів з правових та інших актуальних аспектів ведення бізнесу 

тощо. 

Саме тому, в рамках реалізації заходів Програми міською радою, та 

координатором виконання Програми – департаментом правового забезпечення 

міської ради з 22 квітня поточного року буде розпочато проведення циклу заходів 

у форматі вебінарів для оперативного висвітлення актуальних тем, спрямованих на 

забезпечення відкритості та прозорості регуляторної діяльності Дніпровської 

міської ради, інформаційної підтримки бізнесу, що важливо в умовах 

протиепідемічних обмежень. Участь у заходах безкоштовна для усіх  бажаючих, 

інформація з посиланнями на заходи буде у подальшому розміщена на офіційному 

вебсайті міської ради, на інформаційному вебресурсі «Бізнес-простір Дніпра», у 

розділі «Он –лайн навчання». Заходи проводяться у форматі сервісу ZOOM. 

 

Перший цикл вебінарів відбудеться 22 квітня (з 11.30 до 13.00)  за тематикою 

«Правові аспекти зменшення ризиків в бізнесі», він складається із  6 модулів, і буде 

тривати з квітня по червень, та розраховано як на власників бізнесу так і на 

бажаючих започаткувати власну справу. За підсумками курсу його учасники 

матимуть змогу пройти тестування та отримати за умови вдалого  результату 

електронний сертифікат.  

23 квітня з 14.00 до 16.00 відбудеться вебінар на тему: «Трудові відносини у 

ФОПа, різні типи та особливості», під час якого спікером буде детально 

проінформовано слухачів з питань оформлення робітників (трудові договори); 

трудові відносини за основним і не основним містом роботи; нарахування ЄСВ на 

оплату праці; трудові розпорядки; штатні розклади. 

 27 квітня 14.30 до 16.00 у Дніпровській міській раді у форматі продовжується 

цикл вебінарів на тему: «Правові аспекти зменшення ризиків в бізнесі». На цій 

зустрічі буде розглянуто питання, яку саме форму реєстрації бізнесу обрати. Які 

важливі складові врахувати при відкритті бізнесу чи його подальшому розвитку. 

28 квітня з 10.00 до 12.00 відбудеться вебінар на тему: «5 секретів Бізнес-

Нетворкінгу. Це чарівне слово - Нетворкінг», під час якого спікером буде детально 

проінформовано з питань: Бізнес-нетворкінг як інструмент сприяння налагодженню 

бізнес-комунікацій та 29 квітня буде продовжено вебінар в частині практичних 

аспектів. 

Цикли вебінарів буде продовжено у травні місяці. Слідкуйте на нашими 

анонсами на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради, мережі Фейсбук та 

Інстаграмм.  
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