
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             ІI   СЕСІЯ   VIII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ  

   РІШЕННЯ №  
 

  .  .2021                                                   м. Хуст  

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в 

Хустській міській територіальній 

громаді на 2021-2023 роки 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в  

Україні ”, Закону України “ Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні ”, з метою подальшого стимулювання та 

створення сприятливих умов для розвитку та підтримки малого та середнього 

підприємництва, Хустська міська рада 

 

                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва в 

Хустській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, далі - Програма 

(додається).  

2. Розпоряднику бюджетних коштів здійснити фінансування заходів 

Програми  відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, автотранспорту, зв’язку, 

промисловості та торгівлі. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир КАЩУК 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

     

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішенням  ІІ сесії Хустської міської ради   



 

                                                                                          VІІІ скликання від __.__.2021року № 

 

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва 

на території Хустської міської територіальної громади 

 на 2021-2023 роки 

 

І . Загальна частина 

 

       Програму розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  (далі – Програма) 

розроблено відповідно до законів України «Про розвиток та державну 

підтримку малого та середнього підприємництва», «Про національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про  стимулювання 

розвитку регіонів», «Про державні цільові програми», «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в України» та інших нормативно-

правових актів, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємства в 

України. 

        Мале та середнє підприємництво є важливою складовою ринкової 

економіки, яка забезпечує створення нових робочих місць, збільшення 

надходжень до бюджетів, що дозволяє вирішувати ряд важливих соціально-

економічних проблем, стимулює розвиток конкурентоспроможності та 

інновацій. А кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють 

розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню 

соціального напруження, насиченню ринку товарами та послугами. 

 Роль малого підприємництва полягає також і у вирішенні питання 

зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати 

нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. 
 

ІІ. Мета Програми  і шляхи її досягнення 

 

Мета програми – комплексна підтримка малого та середнього 

підприємництва, яка націлена на створення сприятливого середовища для 

розвитку бізнесу, збільшення його ролі у вирішенні соціально-економічних 

проблем, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення 

зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи.  

Підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва 

здійснюватиметься шляхом надання розвитку малого та середнього бізнесу 

статусу реального пріоритету в діяльності місцевих органів влади, формування 

механізму діючого партнерства між органами влади й бізнесом, консолідації 

зусиль органів влади і громадських об`єднань підприємців в питаннях 

підтримки, захисту прав та інтересів малого та середнього бізнесу, 

удосконалення регуляторного середовища, системи надання адміністративних 

послуг та видачі документів дозвільного характеру, пошуку нових фінансових 

інструментів для розвитку бізнесу та залучення міжнародної донорської 



 

допомоги, розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, 

розширення системи професійної освіти та підготовки кадрів для сфери 

підприємництва, створення умов для активізації його інвестиційно-інноваційної 

діяльності.         

Паспорт Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

території Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

викладений у додатку 1. 
 

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки виконання Програми 

           

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

Хустської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених 

законодавством . 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при 

формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту 

бюджету Хустської міської територіальної громади на відповідний рік. 

          Термін реалізації Програми  - 2021-2023 роки. 

       Показники Програми за необхідності  можуть коригуватися у випадках 

зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо.       

 

        

         ІV. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати 

                                              виконання програми 

 

Основне завдання Програми є надання  коштів з бюджету Хустської 

міської територіальної громади для розвитку та  підтримки малого і середнього 

підприємництва, забезпечення зайнятості населення, підвищення 

конкурентоспроможності продукції малих і середніх підприємств. 

Реалізація заходів Програми має сприяти подальшому розвитку та 

підтримці підприємницької діяльності. Спрямування дій органів місцевого 

самоврядування, суб'єктів малого підприємництва, громадських об'єднань 

підприємців на створення сприятливих умов для активізації підприємницької 
діяльності та поліпшення інвестиційного клімату за рахунок упровадження на 
місцевому рівні заходів із дебюрократизації та дерегуляції бізнесу; 

забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва 
та підвищення його ролі у вирішенні завдань прискореного соціально-

економічного розвитку регіону; формування і впровадження ефективної 
системи його підтримки і захисту шляхом концентрації фінансових, 

матеріальнотехнічних ресурсів, виробничого і людського потенціалу. 

Перелік заходів і завдань Програми та очікувані результати від виконання 

програми викладені у додатку 2. 

 

                V. Обсяги та джерела фінансування програми 

 



 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок коштів бюджету Хустської міської територіальної громади 

та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

               VІ. Контроль за виконанням Програми 

 

            Контроль за виконанням Програми здійснює Виконавчий комітет 

Хустської міської ради та постійна депутатська комісія з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Василь ГУБАЛЬ 

 



 

                 Додаток  1  

                                                                                      до рішення  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                      VІІІ скликання від __.__.2021року № 

 

                                                      Паспорт 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

1. Ініціатор розроблення програми 
Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

2. Підстава для розроблення 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України від 

22 березня 2012 року № 4618-VI «Про 

розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємства в 

України». 

3. Розробник програми 
Управління економіки виконавчого 

комітету Хустської міської ради 

4. Співрозробники програми 

Виконавчий комітет Хустської міської 

ради, управління і відділи виконавчого 

комітету, Хустська міськрайонна філія 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості, громадські формування 

підприємців міста. 

5. 
Відповідальний виконавець  

програми 

Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

5.1 Головний розпорядник коштів 
Виконавчий комітет Хустської міської 

ради 

6. Учасники програми 

Виконавчий комітет Хустської міської 

ради, депутати міської ради, члени 

виконавчого комітету міської ради, 

представники бізнесу, населення. 

7. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

8. 
Перелік міських бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 

9. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, тис. грн. у тому числі: 

 

46,00 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 46,00 тис. грн. 

9.2 коштів інших джерел - 

 

Секретар ради                                                                Василь  ГУБАЛЬ 
      



                                                                                                                        Додаток  2                                             

                                                                                                                                                                                            до рішення  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                                                                                                                            VІІІ скликання від __.__.2021року № 

 

 

Перелік заходів і завдань та очікувані результати виконання 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Хустської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

 

 

з/п Завдання Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува

ння, 

тис. грн., 

на 2021-

2023 роки 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва 

1.1 

Сприяння 

розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 

Інформаційне, статистично-

аналітичне супроводження   

підприємницької діяльності 

малого  бізнесу громади. 

Презентації банківських 

програм щодо кредитування  

малого і середнього бізнесу. 

Участь СПД у Днях 

міжнародних контактів, 

Днях добросусідства, тощо. 

2021 

Виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради 

 

Бюджет 

Хустської міської 

територіальної 

громади 

- 
Популяризація 

підприємницької 

діяльності та 

підвищення 

конкуренто-

спроможності 

малого та 

середнього 

підприємництва 

в громаді, 

розвиток 

співробітництва. 

2022 - 

2023 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2 

Сприяння 

розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 

Організація, проведення 

зустрічей, брифінгів, 

круглих столів, 

конференцій із 

залученням СПД, жителів 

громади. Представлення  

інвестиційних проектів 

суб’єктів підприємництва  

на форумах, виставкових 

заходах. 

2021 

Виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради 

 

Бюджет 

Хустської міської 

територіальної 

громади 

- 
Створення умов 

для 

стимулювання 

жителів 

громади, щодо 

провадження 

підприємницької 

діяльності та 

розширення 

ринку збуту для 

діючих СПД 

2022 - 

2023 - 

1.3 

Сприяння 

розвитку малого 

і середнього 

підприємництва 

 

Виготовлення та 

розміщення друкованої, 

промоційної продукції  

(флаєри, банери, тощо). 

Створення та розміщення 

логотипів, матеріалів 

щодо розвитку малого 

бізнесу. Виготовлення 

рекламної продукції, 

презентаційних матеріалів 

для представлення 

громади на форумах, 

семінарах, конкурсах, 

ярмарках тощо. 

 

2021 

Виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради 

 

Бюджет 

Хустської міської 

територіальної 

громади 

46,0 

Забезпечення 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва, 

інформаційна 

підтримка 

бізнесу у 

громаді 

2022 - 

2023 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4 

Сприяння 

розвитку малого 

і середнього 

підприємництва  

 

Відзначення Дня 

підприємця, професійного 

свята Дня працівників 

торгівлі. Нагородження 

кращих підприємців міста 

грамотами, пам’ятними 

подарунками, квіткової 

продукції,тощо. Надання 

в засобах масової 

інформації матеріалів 

щодо розвитку малого 

бізнесу. 

 

2021 

Виконавчий 

комітет 

Хустської 

міської ради 

 

Бюджет 

Хустської міської 

територіальної 

громади 

- 
Стимулювання 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва, 

зміцненню 

громадської 

думки щодо 

позитивного 

соціального 

статусу 

підприємця 

2022 - 

2023 - 

 

 

 

 

                    Секретар ради                                                                                                                      Василь ГУБАЛЬ



 

 

 

 

 

 

  


