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Про Програму розвитку малого 

та середнього підприємництва 

в місті Глухові на 2017-2018 роки 

 

 Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва  в місті Глухові на 

2017-2018 роки, керуючись статтями 5,10 Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», 

пунктом 22 статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму розвитку малого та середнього 

підприємництва  в місті Глухові на 2017-2018 (додається). 

2. Виконавчому комітету міської ради забезпечити фінансування 

заходів вищевказаної  Програми. 

3. Управлінню соціально-економічного розвитку (Сухоручкіна Л.О.) 

щорічно надавати інформацію про хід виконання Програми постійній комісії 

міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгово-

побутового обслуговування та розвитку підприємництва (голова комісії 

Смирнова Т.М.) та заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради Васильєвій  М.І. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгово-

побутового обслуговування та розвитку підприємництва (голова комісії  

Смирнова Т.М.) 

 

 

Міський голова                                                                        М.Терещенко 
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до рішення міської ради від 
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Проект програми 

розвитку малого та середнього  підприємництва 

в місті Глухові на 2017-2018 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухів – 2016 р. 



 

 

Вступ 

 

 Мале підприємництво – невід’ємний елемент  ринкової системи  господарювання, 

без якого економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та 

розвиватися. Мале підприємництво є найбільш масовою, динамічною та гнучкою формою 

організації підприємства. 

 Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва, є: 

- енергійний розвиток сектора малого підприємництва одне з джерел реструктуризації 

економіки; 

- розвиток малого підприємництва сприяє поступовому створенню широкого прошарку 

власників, що самостійно забезпечують власний добробут та гідний рівень життя; 

- заняття малим бізнесом дозволяє найбільш повною мірою розкрити внутрішній 

потенціал особистості; 

- сектор малого підприємництва має великий потенціал для створення нових робочих 

місць, сприяє зниженню рівня безробіття та соціальної напруги; 

- масовий розвиток малого підприємництва сприяє зміні суспільної психології та 

життєвих орієнтирів основної маси населення. 

 Реалізація державної політики розвитку малого підприємництва відбувається 

шляхом впровадження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті  

Глухові  (далі – Програма). 

В основу Програми покладені основні положення законів України "Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про державну 

реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців", "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності".  

Програма сформована на підставі пропозицій управлінь та відділів міської ради, з 

урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування реалізації регіональних 

програм розвитку малого підприємництва. 

Програма є складовою частиною програми соціально – економічного розвитку та 

логічним продовженням програми попереднього періоду з урахуванням аналізу 

результатів її виконання. 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського 

бюджету та коштів виконавців. 

Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті 

Глухові на 2017 – 2018 наведена в додатку 1. 



 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

 в місті Глухові на 2017 -2018 роки 

 
1. Загальна характеристика міста: 

 Площа територія (кв. км) – 0,02  

Чисельність наявного населення на 01.11. 2016 року (тис. чол.) – 33,8 

Специфіка – індустріально-аграрна 

2. Головний замовник 

Програми 

 

Головний розробник 

Програми 

 

Співрозробники: 

Глухівська міська рада 

 

Управління соціально-економічного розвитку Глухівської 

міської ради 

Структурні підрозділи Глухівської міської ради. 

Міськрайонний центр зайнятості; 

Суб’єкти малого і середнього підприємництва 

3. Мета Програми Головною метою Програми є: 

спрямування дій міської ради, суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, громадських об’єднань 

підприємців, суб’єктів ринкової інфраструктури на 

створення в міста сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва, зростання його інвестиційної 

та інноваційної активності, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та внеску у зростання 

економічних показників розвитку міста, пріоритетних 

галузей економіки, забезпечення зайнятості населення 

шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку 

їх діяльності 

4. Перелік пріоритетних 

завдань Програми: 

Провадження роботи з реалізації державної регуляторної 

політики, удосконалення роботи щодо державної реєстрації 

та процедури отримання документів, необхідних для 

започаткування та провадження господарської діяльності. 

Пріоритетна підтримка малих і середніх підприємств 

виробничого спрямування. 

Створення сприятливих умов про надання суб’єктам 

малого і середнього підприємництва фінансово – 

кредитних та інвестиційних ресурсів. 

Підтримка інноваційного розвитку малого і середнього 

бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, 

впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій. 

Забезпечення інформаційної та організаційної підтримки 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва. 

Вжиття заходів для залучення до зайняття 

підприємницькою діяльністю соціально-незахищених 

категорій населення (інвалідів, жінок, молоді тощо). 

6. Очікувані кінцеві 

результати від реалізації 

Програми в динаміці змін 

цільових показників: 

Дані станом на 

01.10.2016 

Очікувані показники 

(прогноз) 

2017 рік 2018 рік 



 

 1. Кількість діючих 

суб’єктів МСП/кількість 

суб’єктів МСП на 10 тис. 

населення (од.) 

 

1297/43 

 

 

1322/44 

 

1389/46 

 2. Чисельність працюючих 

у суб’єктів МСП (осіб) 

950 1100 

 

1250 

 

 3. Кількість фізичних осіб 

підприємців – (осіб) 

1150 1200 1250 

 4. Питома вага 

реалізованої продукції 

суб’єктами МСП до 

загального обсягу 

реалізованої продукції (%) 

68 70 72 

 5. Надходження до 

бюджету від суб’єктів 

МСП (млн.грн.) 

8,8 9,05 9,31 

 6. Кількість об’єктів 

інфраструктури підтримки 

суб’єктів МСП (од.): 

 

11 

 

12 

 

12 

 7. Залучення суб’єктів 

МСП до виконання 

робіт/послуг за державні 

кошти 

68 70 72 

 8. Кількість підприємців, 

що пройдуть підготовку, 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації 

(осіб) 

 

_ 

 

1 

 

1 

 

 9. Кількість створених 

нових робочих місць 

станом на 01.11.2016 

роеку. (од.) 

329 350 500 

7. Терміни і етапи реалізації 

Програми 

2017-2018 роки 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Кошти міського бюджету та кошти виконавців 

9. Система організації 

контролю за виконанням 

Програми 

Оперативний моніторинг виконання заходів Програми, 

розгляд виконання заходів на засіданнях виконавчого 

комітету, на засіданнях ради підприємців. 

 



 

2.Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва у 

місті Глухові 

 

      Станом на 01.10.2016 року мале підприємництво міста представлене 1297 суб’єктами 

підприємницької діяльності, з них: 

- 147 малих підприємства, 52 з яких економічно активні, 

- 1150 фізичних осіб-підприємців. 

Загальна кількість  2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

Станом на 
01.10.2016  

року 

 

Юридичних осіб   

з них:  

економічно активні 

145 

 

76 

138 

 

72 

143 

 

58 

149 

 

56 

147 

 

52 

147* 

 

52 

Фізичних осіб-підприємців 1965 

 

1823 1762 1253 1161 1150* 

Чисельність зайнятих в секторі 

МСП 

4125 3750 3021 2971 2780 2100* 

Частка надходжень від суб’єктів 

до  міського бюджету 

10,6 % 12,4 % 12,6 % 13,2 % 18,2 % 14,5 % 

За час дії Програми відбулось зменшення загальної кількості підприємців на 9,2 % (з 2011 

року на 58%), кількість працюючих в малому бізнесі зменшилась майже на 50%. 

 У розрізі видів економічної діяльності 41,6% малих підприємств здійснюють свою 

діяльність у сфері послуг, 19,4% - у сфері торгівлі, 8,5% - у сфері будівництва, 16,6% - у сфері 

виробництва та переробки. 

Види економічної діяльності 2012 рік 2016 рік 

Виробництво, переробка      17,2 % 16,6 % 

Будівництво 13,3 % 8,5 % 

Послуги (управління майном,тощо) 35,5 % 41,6 % 

Торгівля 22,4 % 19,4 % 

Оренда 10,6 % 13,9 % 

Діяльність більшості малих підприємств міста направлена в основному на надання 

посередницьких послуг: послуг в сфері проводового та без проводового зв’язку, послуг з у 

правлінням майном (ОСББ), надання в оренду приміщень та інших комерційних послуг.  

Якщо аналізувати діяльність фізичних осіб-підприємців, то більшість з них віддають 

перевагу торговельному бізнесу, яким займаються понад 76% від загальної кількості, 12,2% 

надають послуги, 8,2% займаються виробництвом та переробкою.  Але слід зазначити що 

виробнича сфера (80%) в основному представлена фізичними особами-підприємцями, які 

займаються деревообробкою та виготовленням виробів  з бетону. 

Види економічної діяльності 2012 рік 2016 рік 

Виробництво, переробка      5,4 % 8,2 % 

Послуги  7,1 % 12,2 % 

Торгівля 75,4 % 76,9 % 

Оренда 2 % 1,9 % 

Продовжується зростання кількості підприємств торгівлі, закладів ресторанного 

господарства  та побутового обслуговування 

Загальна кількість 

підприємств 

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

(9 міс) 

Підприємства торгівлі  191 197 202 211 217 219 

Заклади ресторанного 

господарства 

18 22 24 24 27 25 

Заклади побутового 

обслуговування 

82 87 92 95 95 96 



 

  

 

На фінансування Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Глухові  у 

2015 році використано 627,8 тис. грн., за 9 місяців 2016 року - 163,6 тис.грн. В основному це 

кошти  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття, які було використані на відшкодування єдиного соціального внеску (23,1 тис.грн.) 

та на виплату одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності (137,5тис.грн.). 

Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, які підлягають 

приватизації, щорічно затверджуються рішенням міської ради.. Загальна площа приміщень 

переданих підприємцям в оренду на конкурсних засадах за час дії програми склала 1040,3м
2 

 у 

власність 1804,4м
2 

. Загальна площа земельних ділянок переданих суб’єктам підприємницької 

діяльності у власність склала 0,3482 га. 

 Протягом дії програми постійно висвітлювався стан реалізації заходів щодо 

забезпечення підтримки та розвитку підприємницької діяльності, надавалася інформаційно-

консультаційна підтримка суб’єктам господарювання щодо змін в чинному законодавстві, 

проводились експрес-опитування підприємців. В засобах масової інформації розміщено 175 

інформаційних матеріалів з вищезазначених питань. Крім того,  з метою формування 

соціального іміджу суб’єктів підприємництва через засоби масової інформації інформувалась 

громадськість про їх благодійність та спонсорську діяльність.  

У міській раді спеціалістами управління соціально-економічного розвитку, відділу з 

питань правової та внутрішньої політики, відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

надавалися консультативні послуги підприємцям з питань започаткування підприємницької 

діяльності, оподаткування. За час дії програми надано 742 консультацій. 

З метою виявлення проблем, що стримують розвиток малого і середнього 

підприємництва проведено аналіз з застосуванням методу – SWOT  для визначення внутрішніх 

(сильних і слабких сторін) та зовнішніх чинників (можливостей і загроз), що впливають на 

розвиток підприємницької діяльності. 

 

SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого і середнього бізнесу 

Позитивний вплив Негативний вплив 

Сильні сторони (Strengths) Слабкі сторони (Weaknesses) 

1. Швидка реакція малого і середнього 

бізнесу на нові потреби ринку, зміни 

попиту. 

2. Забезпечення прозорості та 

відкритості у проведенні регуляторної 

політики. 

3. Можливість перекваліфікації та 

підвищення кваліфікації кадрів для 

підприємництва. 

4. Наявність банківських та інших 

фінансово-кредитних установ. 

5. Наявність ради підприємців при 

виконавчому комітеті міської ради. 

6. Значна частка надходжень до міського 

бюджету від діяльності суб’єктів малого 

підприємництва. 

1. Низький рівень розвитку малого і середнього 

підприємництва, особливо у виробничій та 

соціально-побутовій сферах, у галузі переробки. 

2. Потребує удосконалення система кредитування 

малого і середнього бізнесу, зокрема недоступність 

довгострокового кредитування, що стримує 

розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням 

зовнішнього фінансування через високі відсоткові 

ставки на банківські кредити. 

3. Наявність «тіньової» діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

4. Відсутні стимулюючі фактори для активного 

впровадження суб’єктами малого і середнього 

підприємництва передових технологій та 

інноваційного виробництва, виробництва 

конкурентоспроможної продукції і послуг. 

5. Недостатній рівень освіти підприємців з питань 

сучасних методів та форм організації 

господарювання. 

6. Недостатня кількість об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва. 

Можливості (Opportunities) Загрози (Threats) 



 

1. Реалізація державної регуляторної 

політики, удосконалення роботи щодо 

державної реєстрації та процедури 

отримання документів дозвільного 

характеру, необхідних для 

започаткування та провадження 

господарської діяльності. 

2. Створення сучасних елементів 

інфраструктури підтримки 

підприємництва. 

3. Розширення інформаційної та 

ресурсної підтримки малого і середнього 

підприємництва. 

4. Значні природні, водні, рекреаційні 

ресурси  міста. 

5. Фінансування інвестиційних проектів 

суб’єктів малого і середнього підпри-

ємництва на зворотній або 

безповоротній основі. 

6. Формування стимулюючих механізмів 

підтримки малого і середнього бізнесу 

шляхом надання пільг з місцевих 

податків. 

1. Висока вартість кредитних ресурсів та оснавних 

асобів; 

2. Нестабільність податкового законодавства, 

введення нових податків та зборів. 

3. Низький рівень безпеки бізнесу(рейдерство). 

4. Міграція висококваліфікованих кадрів. 

5. Недостатня підтримка інноваційного та науково-

технічного розвитку. 

6. «Тінізація» економіки. 

7. Наявність бар’єрів по входженню суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у інноваційні 

процеси (в т.ч. високі економічні ризики, проблеми 

організаційного характеру, нерозвиненість ринку 

технологій, недоліки нормативно-правової бази 

інноваційної діяльності, низький попит на 

вітчизняну інноваційну продукцію, недостатній 

рівень підготовки технічного та управлінського 

персоналу; недоступність інформації про нові 

технології, що мають потенціал комерціалізації). 

8. Низька купівельна спроможність населення. 

 

Висновок. 

На основі проведеного аналізу визначено наступну тенденцію розвитку підприємництва в  

місті: 

- збільшення питомої ваги підприємців, які здійснюють свою діяльність в сфері  торгівлі 

(майже 77%) та недостатня частка галузей, які мають високий інноваційний потенціал 

(виробництво, переробка, надання послуг тощо);  

- незначна частка товаровиробників міста на споживчому ринку (2,2%, в основному за рахунок 

виробництва хліба та хлібобулочних виробів); 

-  зменшення загальної кількості фізичних осіб-підприємців(за 5 років зменшення  на58%) та 

активних малих підприємств; 

- збільшення «тіньової» діяльності суб’єктів підприємництва; 

 



 

3. Мета Програми 

       Метою Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті на 2017-2018 

роки створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, 

підвищення економічних показників розвитку міста, спрямування дій міської ради, 

органів державної влади, суб’єктів  підприємництва, установ ринкової інфраструктури, 

громадських об’єднань підприємців на забезпечення режиму максимального сприяння 

створенню та діяльності малого і середнього підприємництва, усунення обмежень, які 

стримують розвиток підприємницької діяльності. 

      Досягнення мети планується здійснити шляхом: 

- підвищенням ефективності реалізації державної регуляторної політики; 

- підтримки розвитку пріоритетних напрямків у сфері підприємницької діяльності; 

- удосконалення механізмів фінансової підтримки малого і середнього підприємництва; 

- подальшого розвитку системи інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва; 

- створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва; 

- забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого і середнього 

підприємництва; 

- підтримки створення мережі інфраструктури підтримки підприємництва. 

4. Заходи Програми до пріоритетних завдань за напрямами підтримки  

малого і середнього підприємництва 

      Реалізація державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва та 

виконання основних завдань програми буде проводитися у напрямках, які забезпечать 

покращення економічних показників господарської діяльності малого і середнього 

підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення і 

наповнення місцевих бюджетів, сприятимуть підвищенню активності і впливу цього 

сектора економіки на процес становлення громадського суспільства. 

Основними напрямками підтримки малого і середнього підприємництва є: 

 впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності; 

 фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва; 

 ресурсне та інформаційне забезпечення; 

 формування інфраструктури підтримки підприємництва. 

4.1 Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності 

      Розділ Програми направлений  на  удосконалення нормативно-правових актів,  

спрямованих на розвиток підприємництва, з метою  усунення правових, економічних та 

адміністративних перешкод  в  здійсненні суб’єктами господарювання підприємницької 

діяльності, зокрема в регуляторній, дозвільній діяльності та у сфері нагляду і контролю. 

У сфері регуляторної діяльності буде здійснюватися комплекс заходів, які 

передбачатимуть: 

  планування підготовки проектів регуляторних актів та   їх оприлюднення;   

  забезпечення гласності у процесі підготовки проектів нормативних актів; 

 визначення ефективності проектів регуляторних актів та оцінки економічних і соціальних 

результатів їх впровадження; 

система проведення консультацій із суб’єктами господарювання;  

 надання консультативної допомоги  розробникам регуляторних актів з питань реалізації 

державної регуляторної політики у  сфері господарської діяльності;  

У сфері нагляду і контролю передбачено такі заходи: 

      дотримання контролюючими органами вимог Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою уникнення 

скарг від суб’єктів підприємництва;  

      проведення органами контролю роз’яснювальної роботи серед суб'єктів 

підприємництва з метою запобігання порушень  при здійсненні підприємцями 

господарської діяльності;  



 

      забезпечення функціонування  в контролюючих  органах «гарячих ліній», «телефонів 

довіри»,  інтернет-сторінок з метою  оперативного реагування на випадки 

адміністративного тиску на суб’єктів підприємницької діяльності.   

      В результаті виконання запропонованих заходів розділу Програми очікується 

удосконалити нормативно-правову базу та покращити підприємницьке середовище;  

підвищити рівень  кваліфікації спеціалістів з питань регуляторної та дозвільної діяльності; 

забезпечити ефективну роботу центру надання адміністративних послуг;  активізувати 

взаємодію органів влади з суб’єктами підприємницької діяльності. 

4.2 Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього 

підприємництва 

       Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва 

здійснюватиметься на умовах створення оптимальних механізмів ефективного 

використання фінансових та інвестиційних ресурсів. 

      Організація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва має за 

мету створення стабільної та гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, активізації 

роботи по залученню коштів програм міжнародної фінансової підтримки та інвестицій з 

національних і міжнародних фондів. 

 Для розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 

підприємництва  до фінансово-кредитних ресурсів, заходами програми 

передбачається:  

       застосування механізму надання суб’єктам підприємництва фінансової підтримки за 

рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами на 

реалізацію інноваційних проектів;  

      надання методичної допомоги в реалізації інноваційних проектів суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць, 

упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, виробництво 

конкурентоспроможної продукції;  

      взаємодія з міжнародними організаціями, що надають міжнародну технічну допомогу 

суб’єктам малого і середнього підприємництва;  

      впровадження механізму відбору та підтримки впровадження бізнес-проектів, що 

мають інвестиційний та інноваційний характер. 

      Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, оновленню  та  модернізації 

основних фондів,  поповненню  обігових коштів підприємств,  розвитку підприємств 

виробничого спрямування, впровадженню інновацій, збільшенню податкових надходжень 

до бюджету. 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

      Заходи розділу Програми спрямовані на надання суб’єктам малого і середнього 

підприємництва  допомоги щодо комплексу заходів з матеріально-технічної  підтримки  

підприємництва, оперативного  інформування суб’єктів господарювання про новини і 

події в сфері підприємництва через засоби масової інформації, веб-ресурси, відзначення 

кращих підприємців та розповсюдження їх досвіду, підвищення кваліфікації кадрів 

малого і середнього бізнесу, навчання незайнятого населення міста основам 

підприємницької діяльност. 

Заходами Програми  у  напрямі  ресурсного та інформаційного забезпечення 

передбачено:  

      оновлення бази даних незадіяних приміщень,виробничих площ, обладнання, 

устаткування, об’єктів незавершеного будівництва, вільних земельних ділянок;  

      надання на конкурсних засадах суб’єктам підприємницької діяльності в оренду 

земельні ділянки для здійснення господарської діяльності на основі розробленого та 

затвердженого генерального плану на забудову території міста;  



 

       залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу для участі у місцевих, регіональних, 

державних виставках-ярмарках, конференціях, семінарах з метою обміну досвідом, 

налагодження співробітництва,  просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки; 

      висвітлювати у засобах масової інформації стан реалізації заходів щодо забезпечення 

підтримки та розвитку підприємницької діяльності, опубліковувати експрес-опитування 

підприємців щодо, актуальних проблем, які стримують розвиток підприємництва; 

      з метою формування соціального іміджу суб’єктів підприємництва через засоби 

масової інформації інформувати громадськість про їх благодійність та спонсорську 

діяльність.  

      забезпечити організацію, семінарів з питань формування політики сприяння підтримки 

розвитку підприємництва. Залучати до участі в них науковців, експертів, представників 

громадськості; 

     сприяти продовженню реалізації заходів з перепідготовки управлінських кадрів для 

сфери підприємництва в рамках Програми «Українська ініціатива»; 

      Реалізація заходів даного напряму  розширить можливості  суб’єктів малого і 

середнього  підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпеченню  

необхідною інформацією, обміну досвідом і розповсюдженню досягнень, підвищенню 

кваліфікації підприємців, створенню умов для само зайнятості населення, насамперед 

його соціально-вразливих  категорій  (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас 

військовослужбовців), бажаючих займатися підприємницькою діяльністю. 

4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

      Важливим напрямом є розвиток інфраструктури підтримки підприємства з метою 

надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні 

труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, 

управлінського досвіду, комерційної інформації, тощо.  

Заходи  з формування  інфраструктури підтримки підприємництва 

передбачають: 

      Сприяння у створенні та функціонуванні об’єктів інфраструктури підтримки 

підприємництва,  в тому числі  в інноваційній, виробничій, соціально-побутовій сферах;  

      надання консультаційної та організаційної допомоги з питань формування 

інфраструктури підтримки підприємництва. 

      Виконання заходів з формування інфраструктури підтримки підприємництва 

сприятиме інноваційній та інвестиційній активності діяльності малого і середнього 

бізнесу, надання допомоги суб’єктам господарювання в отриманні корисної інформації, 

необхідної для ведення підприємницької діяльності. 

 

5. Очікувані (прогнозні) 

Реалізація заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Глухові на 2017-2018 роки дасть змогу  створити сприятливі умови для розвитку 

підприємництва та підвищити економічні показники розвитку міста, розвитку 

пріоритетних галузей економіки, забезпечити зайнятість населення шляхом заохочення 

суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності. 

У результаті реалізації заходів Програми очікується: 

 збільшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва; 

 збільшення кількості місцевих товаровиробників;  

 збільшення обсягів надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього  

підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів; 

 створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості фізичних осіб-

підприємців, малих і середніх підприємств; 

 створення  інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва; 

Для реалізації вказаних завдань передбачається: 



 

- забезпечити надання методичної та консультативної, правової допомоги для 

ефективного розвитку підприємництва в місті; 

- активізувати роботу щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних 

інвестиційних  та інноваційних проектів; 

- вирішувати питання створення основних елементів інфраструктури організаційно – 

сервісної підтримки підприємництва; 

- проводити освітні семінари з питань започаткування та ведення підприємницької 

діяльності для підприємців та широких верств населення. 

6. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми 

Контроль за виконанням Програми розвитку малого і середнього підприємництва в 

місті здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно 

розподілу обов’язків та постійна комісія  Глухівської міської ради з  питань управління 

житлово-комунальним господарством, транспорту, зв’язку, торгово-побутового 

обслуговування населення та розвитку підприємництва. 

 Функції підготовки програми у місті безпосередньо виконує управління соціально-

економічного розвитку міської ради. У процесі роботи до програм підтримки малого та 

середнього підприємництва на 2017-2018 роки можуть вноситися зміни та доповнення з 

метою уточнення окремих їх позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та 

соціальної ситуації в місті. 

 Моніторинг виконання Програми здійснюється щоквартально. 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого і середнього 

підприємництва, визначається у видатковій частині міського бюджету окремим рядком 

відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні». 

 Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників 

Програми будуть: 

 щоквартальна звітність структурних підрозділів міської ради та підприємницьких 

структур про стан виконання відповідних заходів Програми; 

 здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, 

спрямованих на досягнення мети Програми; 

 отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про 

виконання заходів та показників Програми; 

 залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми, 

виявлення проблем та недоліків; 

 обговорення стану та проблем реалізації Програми на сесіях міської ради, ради 

підприємців при виконавчого комітету  міської ради; 

 координацію дій щодо стану виконання Програми здійснює управління соціально-

економічного розвитку міської ради.  

 



 

4. Основні заходи та механізми підтримки підприємництва   

4.1. Впорядкування нормативного регулювання  підприємницької діяльності 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні  завдання  

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансув

ання 

Обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Оптимальне нормативне 

регулювання, застосування 

механізму   дерегуляції  

підприємницької діяльності. 

Об’єднання зусиль влади, 

бізнесу та громади  у 

процесі     дерегуляції   

господарської  діяльності . 

 

 

Забезпечення дотримання вимог Закону 

України “Про засади державної регулятор-

ної політики у сфері господарської 

діяльності ” при підготовці та при-йнятті 

проектів регуляторних актів 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління соціально-

економічного розвит-

ку міської ради, 

розробники регуля-

торних актів  

Не 

потребує 

коштів 

  

2. Проведення моніторингу ефективності 

впливу регуляторних актів на соціально-

економічний розвиток території Глухівської 

міської ради, підготовка звітів про їх ре-

зультативність 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління соціально-

економічного 

розвитку міської ради, 

розробники 

регуляторних актів 

Не 

потребує 

коштів 

 

 

 

3. Забезпечення  оприлюднення проектів регу-

ляторних актів на офіційному Веб-сайті 

Глухівської міської ради, публікації в 

засобах масової інформації 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління соціально-

економічного розвит-

ку, міської ради 

(розробникирегулятор

-них актів) 

Кошти 

міського 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Проведення навчання, участь у семінарах з 

питань регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління соціально-

економічного розвит-

ку міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

В межах 

бюджету 
В межах 

бюджету 

4.  

Забезпечення  участі  

підприємців у  здійсненні 

державної регуляторної 

політики 

 

Проведення обов’язкових громадських 

слухань та публічних обговорень норма-

тивно-правових актів, які мають суттєвий 

вплив на формування та розвиток  бізнес-

середовища. Залучення підприєм-ницьких 

кіл до активної участі у цих обговореннях  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Виконавчі органи 

Глухівської міської 

ради 

Громадська рада  

Не 

потребує 

коштів 

  

5. Покращення якості надання 

адміністративних послуг, 

спрощення умов для 

ведення бізнесу 

Здійснення моніторингу ефективності 

роботи Центру надання адміністративних 

послуг Глухівської міської ради 

Щокварталь

но протягом 

2017-2018 

років 

Відділ «Центр 

надання 

адміністративних 

послуг» міської ради 

Не 

потребує 

коштів 

  

Усього по розділу: кошти міського бюджету (тис.грн.) - - 

 



 

4.2. Фінансово-кредитна  та інвестиційна  підтримка 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні  

завдання  

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконан

ня 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

тис. грн. 
2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Залучення фінансово-

кредитних ресурсів у 

сферу малого та 

середнього 

підприємництва 

Залучення фінансової та технічної міжнародної 

допомоги для надання підтримки суб’єктам 

малого і середнього підприємництва 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради 

Не потребує 

коштів 

  

2 Залучення суб’єктів малого та середнього підпри-

ємництва, які займаються виробництвом та пере-

робкою до реалізації механізмів фінансової під-

тримки, участі у різноманітних «грантових» 

проектах, програмах, тощо 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради 

В межах 

кошторису 

виконавців 

  

3 Залучення суб’єктів малого підприємництва до 

участі в конкурсному відборі на часткове 

відшкодування з обласного бюджету відсоткових 

ставок за кредитами, залученими для реалізації  

інвестиційних проектів. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально- 

економічного 

розвитку міської 

ради 

Кошти 

обласного 

бюджету 

В межах 

бюджету 
В межах 

бюджету 

4 Надання фінансової підтримки суб’єктам малого 

та середнього підприємництва, які займаються 

виробництвом у пріоритетних для міста галузях у 

межах передбачених  пунктом 3 Указу президента 

України від 12 травня 1998 р. № 456/98 «Про 

державну підтримку малого підприємництва»  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально- 

економічного 

розвитку міської 

ради , Фінансове 

управління 

міської ради 

Кошти міського 

бюджету 

В межах 

бюджету 
В межах 

бюджету 

5 
Формування 

соціальних замовлень 

громад з метою 

залучення інвестицій 

Проведення моніторингу потреб міста в послугах 

малого підприємництва та  визначення пріоритет-

них сфери діяльності на території Глухівської 

міської ради, що можуть бути розвинуті за 

допомогою малого та середнього бізнесу. 

І півріччя 

2017 року 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради 

Не потребує 

коштів 

 

 

 

 



 

6 Опрацьовування питання надання преференцій 

(пільгове оподаткування) суб’єктам господ-

дарювання, які займаються виробництвом та/або 

надають соціальні послуги громадянам міста, 
впроваджують енерго – та ресурсозберігаючі техно-

логгії направлені на підвищення  конкурент-

тоспроможності вироблених товарів,. відповідно до 

визначених пріоритетів економічного та соціаль-

ного розвитку міста.  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради 

Фінансове 

управління 

міської ради 

Не потребує 

коштів 

  

7 Постійне оновлення  реєстру об'єктів комунальної 

власності, інших активів, які можуть бути надані 

в оренду або відчужені на конкурсній основі 

суб`єктам підприємництва 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради 

Не потребує 

коштів 

  

8 Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва виробничої сфери до реалізації 

заходів та проектів на засадах державно-

приватного партнерства у встановленому законо-

давством порядку  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради 

В межах 

кошторису 

виконавців 

  

9 

Залучення суб’єктів  

малого та середнього 

бізнесу до участі в 

національних та 

регіональних 

виставково-

ярмаркових заходах 

Організація та проведення щорічної ярмарки на 

День міста  

вересень 

2017  

2018  

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради 

В межах 

кошторису 

виконавців 

  

10 Проведення ярмарків та виставок-продаів товарів 

виробників міста та області. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради, 

суб’єкти 

господарювання  

В межах 

кошторису 

виконавців 

  

11 Створення нових 

робочих місць 

Залучення до підприємницької діяльності та 

організація професійного навчання осіб,які 

перебувають на обліку в державній службі 

зайнятості,за професіями та спеціальностями,що 

необхідні для розвитку власної справи,та виплата 

допомоги по безробіттю для організації підпри-

ємницької діяльності 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості 

(за згодою) 

Кошти Фонду 

загальнообов’яз

кового 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

 

138,0 

 

150,0 



 

12 Компенсація суб’єктам господарювання єдиного 

соціального внеску при створенні нових робочих 

місць. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості 

(за згодою) 

Кошти Фонду  

загальнообов’яз

кового 

державного  

соціального 

страхування 

України на 

випадок    

безробіття  

 

110,0 

 

 

120,0 

13 Підтримка конкурентоспроможності осіб шляхом 

отримання ваучеру для перепідготовки 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості 

(за згодою) 

Кошти Фонду  

загальнообов’яз

кового 

державного  

соц. 

страхування 

України на 

випадок    

безробіття 

 

120,0 

 

 

130,0 

Усього по розділу: кошти центру зайнятості 368,0 400,0 

 

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення ведення підприємницької діяльності  

№ 

з/п 

 

Пріоритетні  завдання  

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансуванн

я, 

тис. грн. 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Забезпечення 

інформаційної 

підтримки суб’єктів 

малого і середнього 

Надання методичної, консультаційної та 

організаційної допомоги суб’єктам 

господарювання  міста.  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвитку 

міської ради 

Не потребує 

коштів 
  



 

2 підприємництва, 

підвищення рівня 

правової та економічної 

грамотності.   

Надавати інформаційно-консультаційну 

підтримку суб’єктам підприємництва щодо змін 

в податковому законодавстві шляхом 

формування і постійного оновлення 

інформаційної бази на веб-сайті Глухівської 

міської ради та наданні актуальної інформації 

для оприлюднення у ЗМІ. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівське 

відділення 

Шосткинської 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Сумській області 

 (за згодою) 

 

Не потребує 

коштів 
  

5 Інформування суб’єктів господарювання через 

місцеві ЗМІ та офіційний веб-сайт Глухівської 

міської ради про зміни в чинному законодавстві. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвитку 

міської ради 

Не потребує 

коштів 

  

6 Створення та оприлюднення  даних щодо 

банківських та небанківських фінансово-

кредитних установ  та переліку їх послуг в сфері 

мікрокредитування 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвитку 

міської ради 

Не потребує 

коштів 
  

7 Проведення  для  безробітних  громадян  

інформаційних  та  консультативних семінарів  з  

питань  організації власної справи 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості 

 (за згодою) 

В межах 

кошторису 

виконавців 

  

8 

Забезпечення 

підвищення 

кваліфікації та 

підготовки кадрів для 

сфери малого та 

середнього бізнесу 

 

Перепідготовка  та підвищення кваліфікації 

безробітних громадян  

Впродовж 

2017-2018 

років 

Глухівський 

міськрайонний 

центр зайнятості 

(за згодою) 

 

Кошти Фонду 

загально-

обов’язкового  

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття  

11,0 11,0 

9 Проведення круглих столів, семінарів, навчань 

підприємців з залученням фахівців. 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Структурні 

підрозділи міської 

ради, Глухівське 

відділення 

Шосткінської 

ОДПІ ГУ ДФС (за 

згодою) 

Не потребує 

коштів  
  



 

10  Залучення спеціалістів підприємств усіх форм 

власності до участі у Програмі підготовки 

управлінських кадрів для сфери підприємництва 

"Українська ініціатива" 

Впродовж 

2017-2018 

років 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради 

Не потребує 

коштів 
  

11 

 

Відзначення кращих підприємців з нагоди 

професійних свят  

Липень 

2017 

 2018 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

10,4 10,4 

12 

 

Організація та проведення конкурсу бізнес-

проектів для молоді 

Листопад 

2017 

2018 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвитку 

міської ради 

Відділ молоді та 

спорту міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

1,5 1,5 

13 Усього по розділу: кошти міського бюджету (тис.грн.) 11,9 11,9 

14 Усього по розділу: Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття 

11,0 11,0 

 

4.4. Формування  інфраструктури підтримки підприємництва 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні  завдання  

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

2017 2018 

1 
Сприяння створенню 

об’єктів 

інфраструктури 

підтримки 

підприємництва 

Надання консультаційної допомоги суб’єктам 

підприємництва з питання створення об’єктів 

інфраструктури підтримки підприємництва 

І півріччя 

2017 року 

Управління 

соціально-еконо-

мічного розвит-

ку міської ради 

Не 

потребує 

коштів 

  

2 

Надання юридичного супроводу при ство-

ренні об’єкта інфраструктури по підтримці 

підприємництва   

Впродовж дії 

Програми 

Відділ з питань 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

Не  

потребує 

коштів  

  

 Усього по розділу: кошти міського бюджету (тис.грн.) - - 

 Загальна вартість Програми 390,9 422,9 



 

 В т.ч. з міського бюджету 11,9 11,9 

 


