
Додаток  

до рішення 2 сесії Коростенської міської ради 

 VIIІ скликання від 24.12.20р.№ 34 

 

Програма підтримки малого та середнього підприємництва 

 Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки 

 

5. Ресурсне забезпечення Програми 

 

 

 

 

 

 

 

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 

результат
2
 

 2020 2021 2022 2023 2024  

1 Впорядкування 

нормативно-

правового 

1.1 Забезпечення процедури 

розробки та прийняття 

регуляторних актів 

Протягом 

року 

Керівники 

управлінь та 

відділів, 
- - - - - - 

Наявність 

регуляторних актів 

згідно з вимогами 

законодавства 

                                                 
1
 Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету переглядається і затверджується щорічно міською радою за пропозицією управління економіки 

2
 Кількісні, якісні та показники ефективності, яких можна досягти в ході виконання заходів Програми наведено в розділі 8 « Результативні показники Програми» 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми
1
 

Роки реалізації Програми 

І етап 
Усього витрат на 

виконання тис. грн. 
2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, всього, 

У тому числі 
140,7 402,5 407,2 413,0 419,3 1782,7 

Державний бюджет 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 170,0 

Міський бюджет 110,7 367,5 372,2 378,0 384,3 1612,7 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 
- - - - - - 



регулювання 

підприємницької 

діяльності 

відповідно до Закону 

України «Про засади 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності» 

юридичний 

відділ, громадські 

організації (за 

згодою) 

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 

Оприлюднення 

прийнятого 

регуляторного акта 

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 

підприємницької діяльності, 

проведення семінарів, 

круглих столів 

Протягом 

року 
Управління 

економіки, 

адміністратори 

Центру надання 

адміністративних 

послуг, Центр 

підтримки 

підприємництва, ГО 

«Агенція 

регіонального 

розвитку» (за 

згодою) 

Міський 

бюджет 

3,0 10,1 13,5 14,1 14,8 

Безперервна 

діяльність з надання 

консультативних та 

інших послуг 

2.2 Надання актуальної 

інформації щодо проведення 

національних, регіональних 

та міжнародних виставок, 

ярмарок, форумів, 

конференцій та інших 

Протягом 

року 
Управління 

економіки, Центр 

підтримки 

підприємництва, 

Агенція 

регіонального 

- - - - - - 

Організовано 

постійне 

інформування ФОП 



заходів розвитку 

Житомирської 

області (за 

згодою) 

2.3 Організація та 

проведення урочистих 

заходів з нагоди Дня 

підприємця та професійних 

свят в галузі сільського 

господарства  

Липень-

вересень 
Управління 

економіки, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

Міський 

бюджет 

24,5 37,7 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 

13,3 14,2 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 (за 

згодою) 

Міський 

бюджет 

- 1,5 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 

Протягом 

року 
Управління 

економіки - - - - - - 
Наявність переліку 

об’єктів 

комунальної 



власність Коростенської 

міської територіальної 

громади, яку можна взяти в 

оренду 

власності для 

надання в оренду та 

приватизації. 

2.7 Реалізація Школи 

підприємництва для 

учнівської молоді. 

Проведення конкурсу бізнес-

проєктів 

Протягом 

року 
Управління 

економіки, відділ 

освіти, громадські 

організації (за 

згодою) 

Міський 

бюджет 

18,2 53,0 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 

2020 рік Управління 

економіки, 

Коростенський 

міський центр 

зайнятості 

Міський 

бюджет 
2,7 - - - - 

Забезпечено 

навчання персоналу 

3 Фінансова 

підтримка 

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 

Розвиток 

підприємництва, 

збільшення 

надходжень до 

міського бюджету. 

Кількість суб’єктів 

малого і середнього 

бізнесу, що 

скористались 

фінансовою 

підтримкою (не 

менше одного 

щороку) 

3.2 Надання одноразової 

допомоги по безробіттю для 

започаткування власної 

Протягом 

року 

Коростенський 

міський центр 

зайнятості 

Державний 

бюджет 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Забезпечено стимул 

для майбутніх 

підприємців у 



справи 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 

48,0 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 140,7 402,5 407,2 413,0 419,3  

 

8. Результативні показники Програми 

 

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані на 

початок дії 

Програми 

Роки реалізації 

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 
тис. кв. м. 22,6 27,8 28,0 31,0 31,5 31,6 

Показники продукту 

1 кількість суб’єктів підприємницької діяльності од. 2457 2300 2325 2370 2395 2400 

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 



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 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


