
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                               IІ  СЕСІЯ  VIII  СКЛИКАННЯ 

ПРОЄКТ  

   РІШЕННЯ №  

 

  .  .2021                                               м. Хуст  

Про внесення змін до 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” та за погодженням з постійною 

депутатською комісією з питань соціально-економічного розвитку, планування, 

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

промисловості та торгівлі, Хустська міська рада 

 

                                              ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Хустській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням ІI сесії  Хустської міської ради  VIII скликання від 

03.12.2021 року за № 609 затвердивши: 

1.1. Дадатки 1, 2 Програми зі змінами (додаються). 

2.  Це рішення є невід’ємною частиною рішення ІI сесії  Хустської міської 

ради  VIII скликання від 03.12.2021 року за № 609 «Про затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Хустській міській 

територіальній громаді на 2021-2023 роки». 

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 

  
 

   



 

                 Додаток  1  

                                                                                       до рішення  ІІ сесії Хустської міської ради   

                                                                                       VІІІ скликання від __.__.2021 року № 

 

                                                      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: 

 

94,00 тис. грн. 

9.1. коштів міського бюджету 94,00 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 48,0 

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



 


