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КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

 ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

                                                              

РІШЕННЯ                                               

від 21 грудня 2018 року                                                             

 

Про  затвердження Програми 

підтримки та розвитку малого  

і середнього підприємництва у  

м.Конотопі на 2019-2021 роки 
     

 

З метою покращення підприємницького середовища у місті, відповідно до 

пункту 9 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 9 Закону України від 22.03.2012 №4618-VІ «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Наказу 

Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва від 18.09.2012 №44 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм 

розвитку малого і середнього підприємництва», на виконання розпорядження 

міського голови від 26.10.2018 №198-ОД «Про розробку проекту Програми 

підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва у м.Конотопі на 

2019-2021 роки»:  

 

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1.Затвердити міську Програму підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки (далі  – Програма), що 

додається, з необхідним фінансуванням визначеним у Програмі. 

2.Призначити головним відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів Програми відділ міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності (начальник Журавель Н.М.). 

3.Відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності (начальник Журавель Н.М.) спільно з фінансовим управлінням 

Конотопської міської ради (начальник Кошевецька В.П.)  передбачити під час 

складання проекту міського бюджету на відповідний рік видатки на здійснення 

визначених Програмою заходів виходячи з реальних можливостей бюджету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань промисловості, транспорту і зв’язку, підприємництва, торгівлі та 

надання послуг, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
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органів ради, який відповідно до розподілу обов’язків координує питання 

розвитку підприємництва. 

5.Відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької 

діяльності (начальник Журавель Н.М.) у термін до 20 березня 2019 року, 20 

березня 2020 року та 20 березня 2021 року, надавати постійній  комісії міської 

ради з питань  промисловості, транспорту і зв’язку, підприємництва, торгівлі та 

надання послуг звіт про хід виконання Програми. 

6.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 

22.12.2016 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку малого 

підприємництва у м.Конотоп на 2017-2018 роки» (7 скликання 21 сесія) та 

зняти його з контролю. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 Т.СИЗОН 
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Додаток 

до рішення міської ради 

7 скликання (32 сесія) 

від  21 грудня 2018 року 

 

 

 

 

Програма 

підтримки та розвитку  

малого і середнього підприємництва  

у м.Конотопі 

на 2019-2021 роки 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день важливим є вирішення питань, повязаних із 

процесом  формування і розвитку сектора малого і середнього підприємництва, 

оцінки його потенціалу та реального внеску у справу стабілізації економічного 

зростання, забезпечення інтегрування української економіки у світовий, 

зокрема європейський, економічний простір. 

У сучасних умовах саме з малим та середнім підприємництвом держава 

пов'язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці та створення 

умов для розширення впровадження ринкових реформ. 

Програма підтримки та розвитку малого і середнього  підприємництва у 

місті Конотопі на 2019-2021 роки (далі Програма) є одним із важливих 

інструментів в реалізації державної політики підтримки малого та середнього 

бізнесу на регіональному рівні. 

Головною метою Програми є створення сприятливого підприємницького 

середовища в місті, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих 

бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами. Досягнення мети 

Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись шляхом 

реалізації системи заходів, спрямованих на динамічний розвиток малого та 

середнього підприємництва як важливого чинника регіонального розвитку. 

Програму розроблено на основі комплексного підходу до вирішення 

проблеми налагодження тісної та продуктивної співпраці суб’єктів 

господарської діяльності з місцевими органами влади та громадськими 

організаціями і об’єднаннями. Відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України від 22.03.2012 №4618-VI «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», Закону України від 21.12.2000 №2157-ІІ «Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», Закону України від 

11.09.2003 №1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», та інших законодавчих і нормативно-правових актів, 

а також Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних 

та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, 

затверджених наказом Державної служби  України з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 №44. 

Дана Програма відображає аналіз сучасного стану підприємництва та являє 

собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс 

заходів, які спрямовані на створення нормативно-правових, фінансових, 

ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва. 

Програма визначає основні шляхи реалізації загальнодержавної політики 

розвитку малого підприємництва в тісному зв’язку з політикою зайнятості 

населення та стратегічними напрямками розвитку на рівні міста. 

Основні принципи на яких базується Програма: об’єктивність   –  

Програму розроблено на основі даних органів державної статистики, 

структурних підрозділів міської ради, установ та організацій міста; гласність  – 

доступність для громадськості; рівність – дотримання прав та врахування 

інтересів міської влади та суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм 
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власності;ефективність – орієнтованість на досягнення максимально можливих 

позитивних результатів за рахунок мінімальних витрат. 

Вона тісно пов’язана з Програмою економічного і соціального  розвитку 

міста Конотопа, відображає систему цілей, завдань, цільових показників і 

комплекс заходів для їх досягнення. 

Програма визначає основні засади підтримки суб’єктів малого 

підприємництва : юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності будь-

якої організаційно-правової форми та форми власності, а також фізичних осіб, 

які зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти 

підприємництва. 
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Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

Програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва 

в м. Конотопі на 2019-2021 роки 

 

1. Загальна характеристика міста: 

 Площа території (тис.км
2
) – 4,4 тис.км

2
  

Кількість населення (тис.чол.) – 91,1 тис.чол. 

Специфіка – промисловість 

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документу про 

розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 26.10.2018   

№198-ОД «Про розробку проекту Програми 

підтримки та розвитку малого і середнього 

підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 

роки» 

3. Головний ініціатор Програми: 

 

Головний розробник Програми: 

 

Співрозробники: 

Відділ міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Відділ міської ради по роботі із суб’єктами 

підприємницької діяльності 

Виконавчі органи міської ради,  Конотопське 

управління  ГУ ДФС у Сумській області, 

Конотопський міськрайцентр зайнятості, 

Координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва 

4. Основною метою Програми є: 

 

у соціальному аспекті:  

-зміцнення соціально-економічних позицій 

середнього класу суспільства; сприяння 

поліпшенню рівня життя членів 

територіальної громади міста з наближенням 

до європейських стандартів якості; 

-формування демократичних інститутів 

громадянського суспільства; 

-спрямування дій місцевих органів влади, 

суб’єктів малого і середнього бізнесу, 

громадських організацій підприємців, їх 

об’єднань на розв’язання актуальних проблем 

у сфері підприємництва, а також формування в 

суспільстві поважливого і доброзичливого 

ставлення до підприємців, роботодавців; 

в економічному аспекті:  

-підвищення економічних показників розвитку 

міста; створення сприятливих умов для 

розвитку малого і середнього бізнесу, його 

адаптація до роботи в умовах нових стандартів 

та конкуренції відповідно до вимог Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом; 

-забезпечення зайнятості населення шляхом 

заохочення суб’єктів господарювання до 

розвитку їх діяльності. 

 

5. Перелік пріоритетних завдань 

Програми: 

– формування умов для зростання кількості 

суб’єктів малого підприємництва, чисельності 
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самозайнятих,  підвищення 

конкурентоздатності даного сектору 

економіки; 

– удосконалення регуляторного середовища 

у місті; 

– подальше формування інфраструктури 

підтримки малого підприємництва, що 

розширить доступ суб’єктів підприємництва 

до необхідних послуг та ресурсів; 

- підтримка  та реалізація інноваційних 

проектів; 

-розвиток міжнародного співробітництва;  

– використання незадіяних виробничих площ 

з залученням вітчизняних та іноземних 

інвесторів; 

– сприяння суб’єктам малого підприємництва 

- товаровиробникам у просуванні власної 

продукції шляхом проведення ярмарково-

виставкових заходів; 

– надання організаційної, інформаційної та 

консультаційної підтримки суб’єктам малого 

підприємництва; 

– збільшення частки податкових надходжень 

до бюджету міста від діяльності суб’єктів 

малого підприємництва 

6. Терміни і етапи реалізації 

Програми 
2019-2021 роки 

 

7. Обсяги коштів міського 

бюджету, необхідних для 

фінансування заходів  

 

усього (тис. грн.): 588,0 тис.грн. 

2019 рік – 196,0 тис.грн. 

2020 рік – 196,0 тис.грн. 

2021 рік – 196,0 тис.грн. 

 

8. Система організації контролю за 

виконанням Програми 

Постійний моніторинг розвитку 

підприємництва в місті, анкетування суб’єктів 

господарювання та споживачів, підготовка 

щоквартальних звітів виконання заходів 

Програми. 
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Розділ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована  

Програма підтримки малого і середнього підприємництва 

в м.Конотопі на 2019-2021 роки 

 
Програма підтримки малого і середнього підприємництва в м. Конотопі 

на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України 

«Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в 

Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України           

від 28 серпня 2013 року № 641-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної 

програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки»,  

пропозицій Координаційної ради з питань розвитку підприємництва м.Конотоп. 

На теперішній час Україна перебуває у процесі наближення вітчизняної 

економіки до стандартів, норм та правил Європейського Союзу. 

Інтеграція України до Європейського Союзу відкриває нові можливості 

перед українським бізнесом. Водночас адаптація економіки несе певні загрози 

та вимагає відповідальності, конкурентоспроможності, витривалості до 

кризових, стресових економічних ситуацій. 

Саме коло суб’єктів малого та середнього бізнесу міста є найбільш 

мобільним до економічних змін, зорієнтованим на потреби конкретного 

споживача (клієнта), забезпечує самозайнятість населення та створення нових 

робочих місць.  
Завдяки плідній взаємодії влади з підприємцями, відбуваються позитивні 

зміни в механізмі створення нових підприємств, також влада докладає 
максимальних зусиль для формування й підтримки сприятливого бізнес-
середовища.  

Все більшу значимість набуває діалог влади та бізнесу з питань 

прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних питань, які 

перешкоджають веденню підприємницької діяльності.  

У Програмі визначено пріоритетні напрями й основні завдання розвитку 

малого та середнього підприємництва області на 2019 – 2021 роки, шляхи та 

механізми їх реалізації. 

Позитивний вплив на розвиток підприємництва здійснюють такі чинники: 

1) мобільність і гнучкість бізнес-процесів: 

швидка реакція малого та середнього бізнесу на нові потреби ринку, 

зміну попиту; орієнтація на конкретного споживача (клієнта); 

2) суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності 

суспільства завдяки: 

створенню нових робочих місць, можливості розвитку підприємницької 

ініціативи соціально вразливих верств населення, підвищення соціального 

статусу підприємницької діяльності; 
Негативно впливають на розвиток підприємництва такі чинники: 
1)велике податкове навантаження у сфері малого і середнього 

підприємництва, що не дає можливості суб'єктам підприємництва планувати 

свою діяльність на тривалий період; 
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2)посилений контрольно-ревізійний нагляд з боку контролюючих 

органів; 

3) недостатній рівень фахової підготовки підприємців з питань сучасних 

методів та форм організації господарювання (невміння використовувати 

сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками, зокрема 

інноваційними, недостатність коштів у підприємців для отримання знань, 

необхідних для ведення бізнесу); 

4)нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до 

зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій;  

5)низький рівень активності суб'єктів малого і середнього 

підприємництва щодо захисту власних інтересів; 

6)недостатній рівень інформаційного, консультативного та методичного 

забезпечення підприємницької діяльності. 

За статистичними даними, кількість економічно активних малих 

підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення за станом                        

на 1 січня 2016 року становить 26 од. (у середньому по області цей показник 

становить 44 од). Відповідно: середніх підприємств – 2 од. (середній по               

області – 3 од).  

У 2017 році кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності 

по м.Конотоп становить 2663 фізичних осіб підприємців та 257 юридичних 

осіб.  

З початку 2018 року кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської 

діяльності в Конотопі становила 388, у тому числі 20 юридичних осіб та 368 

фізичних осіб-підприємців. На сьогоднішній день по місту кількість 

зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності по м.Конотоп становить 

3031 фізичних осіб підприємців та 277 юридичних осіб. 

Попри складне політичне та соціально-економічне становище у країні в 

цілому, у т.ч. й м.Конотопі, спостерігається позитивна тенденція реєстрації 

суб'єктів господарювання. Також збільшується обсяг сплаченого єдиного 

податку до бюджету суб’єктами малого та середнього підприємництва: 

 

Показник 

Одини

ці 

виміру 

2017 рік 

факт  
2018 рік 

очікуване 

2019 рік 

прогноз 

2020 рік 

прогноз 

2021 рік 

прогноз 

Підприємництво       

Надходження єдиного податку 

до бюджету, в тому числі: 
тис. грн. 29959,0 34401,4 36380,1 38394,8 40260,1 

єдиний податок з юридичних 

осіб 
тис. грн. 6788,2 5255,4 5055,4 5316,0 5527,2 

єдиний податок з фізичних осіб тис. грн. 23170,8 29146,0 31324,7 33078,8 34732,9 
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Розділ 3. Мета та завдання Програми 

 
Програма є основним інструментом міської політики підтримки малого і 

середнього підприємництва, яка передбачає вирішення ключових завдань у 

сфері підтримки бізнесу в місті, а саме:  

– формування дієвих механізмів підвищення конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва, підвищення конкурентоздатності міста 

за рівнем розвитку бізнесу; 

– формування умов для зростання кількості суб’єктів малого та 

середнього підприємництва; 

– створення сприятливого регуляторного та конкурентного середовища 

для здійснення підприємницької діяльності; 

– створення умов для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності 

малого та середнього підприємництва; 

– підвищити ефективність підготовки, перепідготовки кадрів для сфери 

малого та середнього підприємництва, позитивний імідж підприємців; 

– заохотити приватних підприємців до участі у проектах, що 

реалізовуються на засадах державно-приватного партнерства; 

– запровадити систему 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; 

– інформувати підприємців про наявність вільних виробничих, 

складських, офісних приміщень і площ, майна тощо; 

– збільшення частки податкових надходжень до бюджету міста від 

діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва. 

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток підприємництва в 

місті в більшості залежить від змін законодавства в сфері оподаткування, 

регуляторної політики, реєстрації, дозвільної системи, державного контролю. 

 

Розділ 4. Ресурсне забезпечення Програми  

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів, усього 

(міський бюджет тис. грн.) 
196,0 196,0 196,0 588,0 
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Розділ 5. Заходи Програми  

підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва у м.Конотопі на 2019-2021 роки 
  

Завдання 

Заходи Строк 

виконан

ня заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 

грн. 

2019 2020 2021 

5.1.Реалізації регуляторної політики та удосконалення процесу надання адміністративних послуг   

Удосконалення міського 

регуляторного середовища 

у сфері господарської 

діяльності та оптимізація 

дозвільної системи 

             

 

5.1.1.Планування діяльності  з підготовки 

проектів міських регуляторних актів на 

відповідний рік 

2019-2021 

роки   
 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради, виконавчі органи  

міської ради – 

розробники  

регуляторних актів 

не 

потребує 

коштів 

- - - 

5.1.2.Проведення якісного та повного 

попереднього аналізу регуляторного 

впливу проектів міських регуляторних 

актів із застосуванням методології 

проведення тесту малого підприємництва 

(М-тесту) 

2019-2021 

роки   
 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради,  

Виконавчі органи  

міської ради – 

розробники  

регуляторних актів,  

не 

потребує 

коштів 

- - - 

5.1.3.Проведення заходів з відстеження 

результативності діючих міських 

регуляторних актів  

2019-2021 

роки  
 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради  

Виконавчі органи  

міської ради – 

розробники  

регуляторних актів 

не 

потребує 

коштів 

- - - 

5.1.4.Підтримка в актуальному стані 

реєстру діючих регуляторних актів та 

забезпечення  оприлюднення на 

офіційному веб-сайті міської ради: плану 

регуляторної діяльності; проектів 

регуляторних актів та відповідних аналізів 

регуляторного впливу; прийнятих 

регуляторних актів; звітів про проведення 

заходів з відстеження результативності 

2019-2021 

роки  
 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради,  

Відділ контролю 

міської ради 

не 

потребує 

коштів 

- - - 
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  5.1.5.Здійснення моніторингу якості 

наданих послуг «Центром надання 

адміністративних послуг в      

м.Конотоп» Конотопської міської 

ради, роботи  дозвільних органів, 

адміністративних органів та  надання 

пропозицій щодо вдосконалення їх 

роботи 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності  

ЦНАП 

не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.2. Взаємодія виконавчих органів Конотопської міської ради з бізнес-середовищем міста 

Стабільне функціонування 

системи взаємодії місцевих 

органів влади, суб’єктів 

господарювання, 

громадських формувань, 

споживачів 

5.2.1. Проведення  аналізу: 

- надходжень податків до бюджету 

міста; 

- потреби малого і середнього 

підприємництва в кваліфікованих 

кадрах.   

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності,  

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості, фінансове 

управління 

Конотопської міської 

ради 

не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.2.2. Надання консультацій суб`єктам 

малого та середнього підприємництва 

з питань участі у процесах державних 

закупівель та роботи системи 

«Prozorro». Залучення відповідно до 

чинного законодавства суб’єктів 

малого і середнього підприємництва 

до виконання державних, 

регіональних, міських замовлень, 

закупівлі товарів, робіт та послуг за 

рахунок бюджетних коштів шляхом 

інформування, консультування, 

надання допомоги в підготовці 

документів тощо. 

2019-2021  

 

Управління економіки 

Конотопської міської 

ради 

не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.2.3.Розробка Комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для  

здійснення підприємницької 

2019-2021  

 

Відділ містобудування 

та архітектури  

Конотопської міської 

не 

потребує 

коштів 

- - - 
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діяльності та висвітлення інформації 

на офіційному сайті Конотопської 

міської ради та ЗМІ. 

ради, Відділ контролю 

міської ради 

 

5.3. Фінансово та інвестиційна підтримка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримка та розвиток 

малого і середнього 

підприємництва,  

підвищення 

конкурентоспроможності та 

його  популяризація  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Залучення СПД та участь у 

конференціях, форумах, виставках-

ярмарках, презентаціях, семінарах, 

тренінгах, навчальних сесіях з питань 

розвитку підприємництва в т.ч . у  

національних, обласних. 

(оплата участі та транспортні витрати) 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

Міський 

бюджет 

 

20,0 20,0 20,0 

5.3.2. Організація та проведення 

круглих столів, семінарів-тренінгів, 

консультацій, профорієнтаційних 

заходів:  майстер-клас моди та краси, 

майстер-клас офіціантів,  

випуск навчальних матеріалів, 

придбання канцтоварів та організація 

харчування (брейк-кава)  

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

Міський 

бюджет 

 

60,0 60,0 60,0 

5.3.3.Проведення круглого столу 

«Ярмарок кредитів» за участю 

підприємців міста та представників 

банківських та небанківських 

фінансово-кредитних установ 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

Міський 

бюджет 

 

1,0 1,0 1,0 

5.3.4. Залучення інвестицій в сферу 

підприємництва, промоція 

інвестиційного потенціалу малого та 

середнього підприємництва на 

форумах, виставках, конференціях, в 

мережі інтернет (витрати на 

відрядження, послуги тренерів) 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

Міський 

бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 

5.3.5.Організація проведення 

безкоштовного бізнес-семінару 

«Стратегія інтернет-маркетингу для 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

Не 

потребує 

коштів 

- - - 
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бізнесу» із залученням банківських 

структур 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

 

 

5.4. Підвищення рівня ділової активності підприємців 

 

 

 

Підвищення рівня ділової 

активності підприємців 

5.4.1.Проведення загальноміського 

заходу щодо відзначення Дня 

підприємця. 

(придбання подарунків та відзнак, 

послуги харчування 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу, 

Координаційна рада з 

питань розвитку 

підприємництва 

 

Міський 

бюджет 

40,0 40,0 40,0 

5.4.2.Сприяння створенню, діяльності 

та розвитку нових, надання підтримки 

діючим суб’єктам інфраструктури 

підтримки підприємництва: бізнес-

центру, бізнес-інкубатору тощо.  

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу, 

Координаційна рада з 

питань розвитку 

підприємництва 

 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.4.3.Інформування про об’єкти 

інфраструктури підтримки 

підприємництва, послуги, які вони 

надають. Підготовка презентаційних 

матеріалів щодо їх діяльності.  

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 
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5.5. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

Ресурсне та інформаційне 

забезпечення суб'єктів 

підприємництва та 

кадровий потенціал 

5.5.1.Інформаційно-консультаційна 

підтримка підприємців шляхом 

видання та розповсюдження 

інформаційних,  довідкових, 

методичних матеріалів -  з питань 

підприємництва , захисту прав 

споживачів та дотримання 

законодавства про працю, 

Виготовлення поліграфічної продукції 

(реклама запланованих заходів), 

соціальної реклами, 

виготовлення/придбання та 

розміщення промоційно-

інформаційних матеріалів, стендів,  

біг-бордів, експозицій, висвітлення в 

ЗМІ інформації на актуальні теми з 

питань підприємництва. 

 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності,  ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу, 

Координаційна рада з 

питань розвитку 

підприємництва 

Міський 

бюджет 

 

26,0 26,0 26,0 

5.5.2. Організація проведення 

конкурсів на право укладання 

договорів оренди нежилих приміщень, 

аукціонів з продажу об’єктів 

комунальної власності територіальної 

громади. Висвітлення інформації щодо 

комунального майна, яке можна взяти 

в оренду на офіційному сайті 

Конотопської міської ради та ЗМІ.  

2019-2021  

 

Відділ комунального 

майна, Відділ контролю 

міської ради 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.5.3. Надання в оренду та продаж 

вільних земельних ділянок міської 

громади для здійснення господарської 

діяльності суб’єктами малого та 

середнього підприємництва. 

Висвітлення інформації щодо вільних 

земельних ділянок на офіційному сайті 

Конотопської міської ради та ЗМІ. 

2019-2021  

 

Відділ земельних 

ресурсів, Відділ 

контролю міської ради 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 
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 5.5.4.Проведення семінарів, зустрічей, 

тренінгів та «круглих столів»  з 

платниками податків з метою 

навчання та підвищення їх рівня знань 

в галузі податкового та іншого 

законодавства. 

 Здійснення моніторингу пропозицій 

та зауважень платників податків щодо 

виконання завдань покладених на 

Державну фіскальну службу. 

 Робота «гарячої лінії» з актуальних 

питань податкового законодавства та 

ЄСВ 

2019-2021  

 

Конотопське 

управління ГУ ДФС у 

Сумській області 

- - - - 

5.5.5.Забезпечення поширення 

інформаційно-довідкових матеріалів 

(буклети, брошури, листівки, плакати 

та ін.) з питань нормативно-правового 

регулювання в підприємницькому 

середовищі 

2019-2021  

 

Конотопське 

управління ГУ ДФС у 

Сумській області 

- - - - 

5.5.6.Систематичне інформування 

платників податків через місцеві 

засоби масової інформації,  Інтернет-

ресурси Конотопу та веб-сайту ГУ 

ДФС у Сумській області  про  

результати діяльності Конотопської 

ОДПІ зміни в податковому 

законодавстві та ЄСВ 

2019-2021  

 

Конотопське 

управління ГУ ДФС у 

Сумській області 

- - - - 

5.5.7. Надання фінансової підтримки 

зареєстрованим безробітним шляхом 

виплати  допомоги по безробіттю 

одноразово  для започаткування 

власної справи. 

Компенсація витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування  

 

2019-2021  

 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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5.5.8.Проведення профінформаційних 

та профконсультаційних семінарів для 

безробітних з орієнтації їх на 

підприємницьку діяльність, в т.ч. 

соціально-вразливих верств населення.  

2019-2021  

 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

 

 

 

 

Фонд 

загально-

обов’язково

го 

державного 

соціального 

страхування 

України на 

випадок 

безробіття 

 

   

5.5.9.Проведення поглиблених 

профконсультацій  із застосуванням 

профдіагностичних методик з метою 

виявлення здібностей, схильностей до 

провадження підприємницької 

діяльності. 

2019-2021  

 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

   

5.5.10.Організація професійного 

навчання зареєстрованих безробітних 

за професіями та спеціальностями, які 

необхідні для започаткування та 

розвитку власної справи.   

Організація профнавчання безробітних 

на курсах "Основи малого 

підприємництва". 

2019-2021  

 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

- - - 

5.5.11.Допомога фізичним особам-

підприємцям в організації підбору та 

забезпеченні необхідними кадрами 

методом рекрутингу. 

2019-2021  

 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості 

- 

 

- 

 

- 

 

5.5.12.Проведення профорієнтаційних 

заходів щодо започаткування власної 

справи; поширення успішних історій 

ведення бізнесу серед 

старшокурсників та випускників 

навчальних закладів м.Конотоп 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності,  ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу, 

Конотопський 

міськрайцентр 

зайнятості, відділ 

освіти міської ради 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.5.13. Проведення заходів 

популяризації робітничих професій 

(створення промороликів, професійні 

екскурсії для школярів, тощо). 

2019-2021  

 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 
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5.5.14. Проведення тематичних 

зустрічей підприємців міста з учнями, 

студентами «Від школяра до 

бізнесмена» 

2019-2021  

 

Не 

потребує 

коштів 

 

- - - 

5.6. Сприяння розвитку місцевих товаровиробників 

Популярізація та 

просування товарів 

місцевих товаровиробників 

5.6.1.Залучення місцевих 

товаровиробників та підприємців міста 

до проведення ярмарків в рамках 

проведення загальноміських заходів 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

У межах 

кошторису 

виконавців 

- - - 

5.6.2.Сприяння у постійному 

забезпеченні реалізації продукції 

місцевих товаровиробників у 

мережевих супермаркетах та на інших 

торговельних об’єктах  

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

У межах 

кошторису 

виконавців 

- - - 

5.6.3.Розробка спеціального знаку – 

логотипу  «Купуй Конотопське!» та 

його розміщення, за згодою суб’єктів 

господарювання, в об’єктах торгівлі 

міста 

2019-2021  

 

Відділ міської ради по 

роботі із суб’єктами 

підприємницької 

діяльності, ГО 

«Асоціація підприємців 

та підприємств малого 

та середнього бізнесу 

Міський 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 

5.6.4.Залучення  місцевих 

товаровиробників до заходів таких як:  

«100 кращих товарів Сумщини», 

універсальної  виставки-ярмарку 

«Конотопська сотня» із залученням 

суб’єктів підприємницької діяльності 

міста  

2019-2021  

 

Міський 

бюджет 

 

34,0 34,0 34,0 

ВСЬОГО: 196,0 196,0 196,0 
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Розділ 6. Організація виконання та контролю за виконанням Програми 

 

Виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські 

організації підприємців міста, відповідальні за здійснення запланованих 

Програмою  заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у 

визначені  терміни.  

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснює 

відділ міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності. 

Відповідальні за виконання програмних заходів щоквартально до 10 

числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформують відділ міської ради 

по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності про стан виконання заходів.  

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої 

суспільно-політичної та соціально-економічної ситуацій, реальних 

можливостей видаткової частини бюджету міста (визначається щорічно) та в 

випадках зміни законодавчих,  нормативно-правових та інших актів.  

Контроль за виконанням Програми здійснюється відповідною 

депутатською комісією міської ради. 

 
 

 

Секретар міської ради                                                                 Т.СИЗОН 
 


