
Опис проекту 
Найголовніша проблема Черкас, а також більшості українських міст – це 
бідність і відсутність роботи. Досвід багатьох країн показав, що 
найефективнішим методом створення нових робочих місць є малий бізнес. Я 
сам створив кілька малих компаній, де на сьогодні працюють близько 120 
черкащан. І щодня бачу, як змінюється їхнє життя. 
 
В Україні є хороша модель ведення малого бізнесу, яка має назву фізична 
особа-підприємець (ФОП). Особливо лояльним законодавство є до третьої 
групи ФОП, де особа має сплачувати лише 5% від свого місячного заробітку. 
Однак бюрократизм, яким супроводжується адміністрування ФОПа, зводить 
нанівець лояльне оподаткування. Через складнощі ведення цього бізнесу, без 
досвіду ФОП може отримати суттєвий штраф через помилку у звітності. 
Мета та завдання: Створення ресурсу Є-ФОП дозволить вирішити кілька 
проблем, з якими зіштовзуєтьс малий бізнес: швидка реєстрація ФОПа 
(реєстрація платника податку, відкриття банківського рахунка), автоматична 
звітність (квартальна та щорічна), а також швидке закриття ФОПу в разі 
відсутності заборгованості та проблем із документами. 
 
Це дозволить ФОПам із легкістю вести свій бізнес, сконцентрувавшись лише 
на власному стартапі, а не на юридичних і бухгалтерських аспектах. Така 
система спонукатиме черкащан відкривати нові ФОПи, а отже, збільшити 
надходження до міського бюджету. 
 
На сьогодні відкриття ФОПу в Україні можливе лише за пропискою. Автор 
проекту має на меті шляхом змін до законодавства змінити це, щоб 
реєстрація відбувалась без прив’язки до прописки. Це дозволить підвищити 
інвестиційну привабливість регіону, адже, побачивши зручність у 
користуванні, ФОПи з інших міст, а можливо, навіть країн, зможуть 
адмініструватися у Черкасах і сплачувати податки в місцевий бюджет. Вірю, 
що такий проект дозволить створити багато нових можливостей для нашого 
міста. 
 



Реалізувати проект можуть ІТ-спеціалісти, що на сьогодні об'єднані у крупну 
спільноту IT-Cluster, за підтримки обласного управління Державної 
податкової інспекції, міської та обласної влади. 
 
Терміни реалізації проекту: 
01.05 – 31.05 – обговорення ідеї з черкаськими ФОПами, внесення їхніх 
пропозиції; 
1.06 – 30.06 – ведення консультацій із міською владою, представниками 
Державної податкової інспекції; 
1.07 – 31.07 – написання технічного завдання для проекту; 
1.08 – 31.10 – пошук фінансування; 
1.11 – 01.02 – робота над технічною реалізацією проекту; 
02.02 – 31.03 – тестування, виправлення багів; 
01.04 – повноцінний запуск проекту; 
1.05 – 31.05 – консультації із народними депутатами України щодо 
лобіювання змін до законодавства, що дозволять реєструватися ФОПом у 
Черкасах, незалежно від прописки. 
 
Бюджет та фінансування: 
Бюджет проекту становить 2 000 000 грн. 
Джерела фінансування: 
- інвестори (частково інвесторами можуть виступити самі підприємці, які 
зацікавлені у полегшенні ведення бізнесу, зокрема, ІТ-спільнота); 
- грант, зокрема, в межах міського проекту «Громадський бюджет»; 
- власні кошти. 


