
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Коростенської  
міської ради VII скликання  
від 28.11.2019 р. №1647 

 
Програми підтримки малого та середнього підприємництва в місті 

Коростені на 2020-2024 роки 
 

1. Загальна характеристика 
1. Ініціатор розробки програми Виконавчий комітет Коростенської міської ради 
2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа про 
розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 07.10.2019 
№304 «Про розробку проектів міських цільових 
програм на 2020-2024 роки» 

3. Розробник Програми Управління  економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

4. Співрозробники Програми Коростенський міський центр зайнятості 
5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, Центр надання 
адміністративних послуг, Коростенський міський 
центр зайнятості, представники бізнесу та 
громадських організацій, установа Агенція 
регіонального розвитку Житомирської області 

7. Термін реалізації Програми 2020-2024 роки 
8. Джерела фінансування Державний бюджет, міський бюджет (у межах 

видатків, передбачених для  реалізації програми 
на відповідний рік), кошти підприємств та 
організацій (власні кошти, кредити банків, кошти 
інвесторів), інші джерела фінансування, не 
заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього 

2045,4 тис.грн. 
2020 р. – 392,9 тис.грн. 
2021 р. – 404,0 тис.грн. 
2022 р. – 410,2 тис.грн. 
2023 р. – 416,0 тис. грн. 
2024 р. – 422,3 тис. грн. 

у тому числі  
9.1. коштів міського бюджету 1875,4 тис.грн. 

2020 р. – 362,9 тис. грн. 
2021 р. – 369,0 тис. грн. 
2022 р. – 375,2 тис. грн. 
2023 р. – 381,0 тис. грн. 
2024 р. – 387,3 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел 
(державний бюджет) 

2020 р. – 30,0 тис. грн. 
2021-2024 роки – 35,0 тис. грн. 



 
2. Стан розвитку підприємництва в місті Коростені 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального 
розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення 
високого рівня життя громадян. 

Роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що 
проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати 
нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується 
нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому місті зокрема. 
Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих 
підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі 
місця. 

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного 
розвитку міста, тому питання розвитку малого підприємництва залишається 
одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних 
змін в економіці та розширення соціальної бази реформ. 

Станом на 01.10.2019 року в місті налічується 336 малих і середніх 
підприємств та 2273 фізичних осіб-підприємців1. 

 
Рис. 1 Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва 

в місті Коростені в 2012-2019 роках 
 
Обсяг реалізованої продукції малими та середніми підприємствами 

складає 5,7 млрд. грн., з яких 77,9% частка середніх підприємств, 22,1% – 
малих підприємств (11,4% з яких належить мікропідприємствам). 

У сфері малого та середнього підприємництва зайнято 5,6 тис. найманих 
працівників. 

 
                                                
1 Тут і далі по тексту використані дані Головного управління статистики у Житомирській області та 
Коростенського управління Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області 
 



 
Показники діяльності підприємств  

по містах обласного значення у 2018 році 
 

Кількість 
підприємств, 

одиниць 

Кількість 
зайнятих 

працівників, 
осіб 

Витрати на 
оплату праці, 

тис.грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 
послуг), 
тис.грн 

Житомирська область 6913 121865 9855230,9 107769615,9 
м.Житомир 2689 43209 3520126,8 38673177,3 
м.Бердичів 337 6560 480025,1 3210358,2 
м.Коростень 346 5563 419119,5 5730817,9 
м.Малин 167 2862 272342,4 1924748,1 
м.Новоград–
Волинський 209 5135 413709,6 2512470,6 

 

 
Рис.2 Частка підприємств, які отримали прибуток протягом 2016-2018 років (%) 

 
Станом на 01.10.2019 року надходження до спеціального фонду міського 

бюджету єдиного податку становлять – 22,0 млн. грн., що на 9,9 % більше 
показника 2018 року (18,2 млн. грн.) в аналогічному періоді. 

Основними проблемними питаннями розвитку підприємництва є: 
на місцевому рівні (перелік проблем може бути доповненим після 

соціологічного дослідження): 
˗ низький рівень культури підприємництва; 
˗ брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань 

щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації 
виробництва і збуту продукції та пасивності у набутті таких знань, що у свою 
чергу негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке 
тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва; 

˗ невідповідність існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього 
бізнесу їх потребам; 

˗ витіснення мережевими підприємствами представників малого бізнесу; 
˗ нестача власних та висока вартість позичкових коштів, дефіцит 



інвестиційних ресурсів; 
˗ низька активність суб’єктів господарювання щодо участі в регуляторній 

діяльності та в інформаційно-навчальних заходах, які проводяться в місті; 
на державному рівні: 
˗ нестабільність у чинному законодавстві; 
˗ податкове навантаження; 
˗ відсутність державного стимулювання і підтримки підприємництва. 
 

3. Мета Програми 
Метою Програми є створення умов для започаткування, ведення та 

розвитку підприємницької діяльності в місті Коростень, покращення 
інвестиційного клімату міста.  

Програма спрямовує зусилля органів місцевого самоврядування на 
створення сприятливих умов для ефективного функціонування 
підприємницького сектору та більш повного використання його потенціалу. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел 

фінансування 
Програма визначає основні шляхи реалізації на місцевому рівні державної 

політики розвитку підприємництва і спрямована на ефективне партнерство 
влади та бізнесу. Основними напрямами діяльності визначено: 
˗ впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької 
діяльності;  
˗ удосконалення системи інформаційної підтримки та забезпечення 
консультативних послуг; 
˗ розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього 
підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів; 
˗ сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 
підприємництва; 
˗ запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих  на 
підвищення фахового рівня, знань, навичок суб’єктів господарювання, щодо 
ведення бізнесу, поширення серед населення правових та економічних знань, 
необхідних для здійснення підприємницької діяльності. 

Для забезпечення підтримки діючого бізнесу та тих, хто хоче 
започаткувати власну справу в місті працює Центр підтримки підприємництва, 
який надає безкоштовну інформаційно-консультативну допомогу. За 9 місяців 
надано 99 консультацій. 

З метою фінансової підтримки підприємництва в місті запроваджено 
механізм часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 
кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для 
реалізації бізнес-проєктів. 

Ресурсне забезпечення Програми наведене в розділі 5. 
 
 
 
 



 
5. Ресурсне забезпечення Програми 

 
 

6. Строки та етапи виконання Програми 
Термін реалізації програми 2020-2024 роки, з розподілом по роках. 
 

                                                
2 Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується 
щорічно міською радою за пропозицією управління економіки 

Роки реалізації Програми 
І етап 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми2 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 
рік 

2024 
рік 

Усього витрат на 
виконання тис. 

грн. 

Обсяг ресурсів, 
всього, 
У тому числі 

392,9 404,0 410,2 416,0 422,3 2045,4 

Державний бюджет 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 170,0 
Міський бюджет 362,9 369,0 375,2 381,0 387,3 1875,4 
інші джерела, не 
заборонені 
законодавством 

- - - - - - 



7. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ 
 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансу- 

вання 

Орієнтовні обсяги 
фінансування (вартість) 

тис. грн. у тому числі 
Очікуваний 
результат3 

 2020 2021 2022 2023 2024  
1.1 Забезпечення 
процедури розробки та 
прийняття регуляторних 
актів відповідно до 
Закону України «Про 
засади державної 
регуляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності» 

Протягом 
року 

Керівники 
управлінь та 

відділів, 
юридичний 

відділ, 
громадські 

організації (за 
згодою) 

- - - - - - 

Наявність 
регуляторних актів 
згідно з вимогами 
законодавства 

1.2 Підтримка Реєстру 
місцевих регуляторних 
актів в актуальному стані 

Протягом 
року 

Юридичний 
відділ 

- - - - - - 

Існує актуальний 
реєстр 
регуляторних актів 
з відкритим 
доступом 

1.3 Друк діючих 
місцевих регуляторних 
актів та інших 
інформаційних брошур 

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Офіційне 
оприлюднення 
прийнятого 
регуляторного акта 

1 Впорядкування 
нормативно-

правового 
регулювання 

підприємницької 
діяльності 

1.4 Забезпечення видачі 
документів дозвільного 
характеру через Центр 
надання 
адміністративних послуг 

Протягом 
року 

Адміністратори 
Центру надання 

адміністративних 
послуг 

- - - - - - 

Видача дозвільних 
документів 
проводиться 
відповідно до 
законодавства 

2 Інформаційно-
консультативна 
підтримка 

2.1 Надання 
консультативної 
допомоги суб’єктам 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

адміністратори 

Міський 
бюджет 

12,1 12,8 13,5 14,1 14,8 

Безперервна 
діяльність з 
надання 
консультативних та 

                                                
3 Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 « Результативні показники Програми» 



підприємницької 
діяльності, проведення 
семінарів, круглих столів 

Центру надання 
адміністративних 

послуг, ГО 
«Агенція 

регіонального 
розвитку» (за 

згодою) 

інших послуг 

2.2 Надання актуальної 
інформації щодо 
проведення 
національних, 
регіональних та 
міжнародних виставок, 
ярмарок, форумів, 
конференцій та інших 
заходів 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

Житомирська 
Торгово-

промислова 
палата, Агенція 
регіонального 

розвитку 
Житомирської 

області 

- - - - - - 

Організовано 
постійне 
інформування 
ФОП 

2.3 Організація та 
проведення урочистих 
заходів з нагоди Дня 
підприємця 

Липень-
вересень 

Управління 
економіки, 
громадські 

організації (за 
згодою) 

Міський 
бюджет 

27,1 28,6 30,1 31,6 33,2 

Підведені підсумки 
конкурсу «Кращий 
підприємець року». 
Організовані 
урочистості та 
відзначено кращих 
підприємців. 
Заохочення  
підприємців 
розширювати 
бізнес, збільшувати 
доходну частину 
бюджету 

 

2.4 Проведення 
конкурсів: Кращий 
працівник торгівлі і 
громадського 
харчування, Краща 
виїзна торгівля, тощо 

Травень-
вересень 

Управління 
економіки 

Міський 
бюджет 

14,0 14,8 15,6 16,3 17,1 

Підведені підсумки 
конкурсів. 
Організовані 
урочистості та 
відзначено кращих 
підприємців. 
Стимулювання 
діяльності 



середнього та 
малого 
підприємництва 

2.5 Сприяння 
співробітництву з 
міжнародними фондами і 
фінансовими 
інституціями, 
спрямованими на 
матеріально-технічну 
підтримку 
підприємництва 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

Агенція 
регіонального 

розвитку 
Житомирської 

області 

Міський 
бюджет 

2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 

Наявність переліку 
міжнародних 
фінансових 
організація щодо 
співробітництва, 
надання допомоги 
малому і 
середньому 
бізнесу. 
 

2.6 Впорядкування 
інформації про 
комунальну власність 
міста, яку можна взяти в 
оренду 

Протягом 
року 

Управління 
економіки 

- - - - - - 

Наявність переліку 
об’єктів 
комунальної 
власності для 
надання в оренду 
та приватизації. 

2.7 Реалізація Школи 
підприємництва для 
учнівської молоді міста. 
Проведення конкурсу 
бізнес-проєктів 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

відділ освіти, 
громадські 

організації (за 
згодою) 

Міський 
бюджет 

53,2 56,2 59,2 62,1 65,2 

Діє Школа 
підприємництва 
(бізнесу), 
проведено конкурс 
бізнес-проєктів з 
метою сприяння 
розкриттю таланту 
молодих людей 

2.8 Проведення 
профорієнтації серед 
незайнятого населення 
щодо ведення 
підприємницької 
діяльності 

Протягом 
року 

Коростенський 
міський центр 

зайнятості - - - - - - 

Наявність 
постійного 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення 
населення 

2.9 Навчання у сфері 
державних закупівель 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

Коростенський 
міський центр 

зайнятості 

Міський 
бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Забезпечено 
навчання 
персоналу 



3.1 Фінансова підтримка 
суб’єктів 
господарювання шляхом 
часткового 
відшкодування з 
міського бюджету 
відсоткових ставок за 
кредитами, залученими 
суб’єктами малого і 
середнього 
підприємництва для 
реалізації бізнес-
проєктів 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 
банківські 
установи 

Міський 
бюджет 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Розвиток 
підприємництва, 
збільшення 
надходжень до 
міського бюджету. 
Кількість суб’єктів 
малого і 
середнього бізнесу, 
що скористались 
фінансовою 
підтримкою (не 
менше одного 
щороку) 

3 Фінансова 
підтримка 

3.2 Надання одноразової 
допомоги по безробіттю 
для започаткування 
власної справи 

Протягом 
року 

Коростенський 
міський центр 

зайнятості 

Державний 
бюджет 

30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Забезпечено 
стимул для 
майбутніх 
підприємців у 
започаткуванні 
власної справи, 
зменшення 
кількості 
безробітних, що 
перебувають на 
обліку в міському 
центрі зайнятості 

4 Формування 
інфраструктури 

4.1 Забезпечення 
функціонування Центру 
підтримки 
підприємництва 

Протягом 
року 

Управління 
економіки, 

Центр 
підтримки 

підприємництва 

Міський 
бюджет 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Кількість 
отримувачів 
інформаційно-
консультаційних 
послуг (не менше 
150 щороку). 

  4.2 Перетворення Центру 
підтримки 
підприємництва на 
операційний Центр 
підтримки бізнесу (з 
функціями коворкінгу) 

2020-2021 Управління 
економіки, 

Центр 
підтримки 

підприємництва 

Міський 
бюджет, 
залучені 
кошти - - - - - 

Створено Центр 
підтримки бізнесу 
(коворкінг) та 
освітній простір 
для учнівської 
молоді 

 Всього по програмі 392,9 404,0 410,2 416,0 422,3  



8. Результативні показники Програми 
 

Роки реалізації № 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 
початок дії 
Програми 2020 

рік 
2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

2024 
рік 

Показники затрат 
1 структура підтримки підприємництва од. 5 5 5 5 5 5 
2 загальна площа приміщень, переданих підприємцям в 

оренду кв. м. 30,8 31,0 31,2 31,4 31,5 31,6 

Показники продукту 
1 кількість суб’єктів підприємницької діяльності од. 2457 2462 2467 2472 2477 2482 
2 кількість малих і середніх підприємств од. 336 340 348 355 363 368 
3 кількість суб’єктів підприємництва, яким планується 

надати фінансову підтримку шляхом відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами 

од. - 1 2 2 3 3 

4 кількість проведених заходів з реалізації Програми 
підтримки малого та середнього підприємництва од. 3 4 4 4 4 4 

5 надходження єдиного податку млн. грн. 22,0 23,1 24,2 25,4 26,7 28,0 
Показники ефективності 

1 сума надання фінансової підтримки одному суб’єкту 
підприємництва тис. грн. - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 



9. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми та їх 
безпосереднє виконання здійснює управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. Заходи Програми можуть бути скориговані з 
урахуванням існуючої соціально-економічної ситуації, вимог щодо участі в 
програмах і проектах міжнародної технічної допомоги, співпраці з 
міжнародними фінансовими організаціями, реальних можливостей бюджету 
міста та у випадках зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів. 
Коригування здійснюється за ініціативи виконавців Програми, Координаційної 
ради з питань з питань розвитку підприємництва, постійних комісій міської 
ради, громадських організацій. Ініціатор готує пропозиції з детальним 
обґрунтуванням запропонованих змін. Управління економіки подає проєкт 
рішення щодо змін до Програми на розгляд виконавчому комітету та міській 
раді. 

Звітування по Програмі здійснюється раз на рік при розробці підсумків 
виконання Програми економічного та соціального розвитку міста Коростеня, 
що подаються на розгляд виконавчому комітету та міській раді. 

 
 
Секретар міської ради                                                           В.Вигівський 

 
 

 


