
Додаток 1 
до Програми фінансування деяких 
заходів щодо сприяння розвитку 
малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на  
2018 рік 

Завдання і заходи 

з виконання Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті 

Запоріжжі на 2018 рік 

(тис. грн.) 

Найменування завдання Найменування заходу Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, виконавці 

Джерела 

фінансування 

(бюджет 

міста, 

державний, 

обласний 

бюджети, 

інші) 

Прогнозні 

обсяги 

Всього за 

роками 

2018  

1 2 3 4 5 6 

Завдання 1. Підтримка та 

розвиток перспективних 

сфер та галузей МСП 

 

Проведення конкурсу інноваційних 

стартапів в галузі IT – технологій з 

фінансуванням переможців (Кубок міста на 

найкращий стартап) 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

85,0 85,0 

Розробка та запровадження програми 

підтримки та просування підприємців-

початківців «Майстерня стартапів», 

проведення міського конкурсу для молоді 

на кращий стартап 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

44,0 44,0 

 



  
 
 
 
 
2 

 

підприємництва 

міської ради 

 Проведення ІТ - Форуму  Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

415,0 415,0 

Разом за завданням 1.  544,0 544,0 

Завдання 2. Підвищення 

професійного рівня 

обізнаності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Проведення навчальних тренінгів для СПД 

з питань використання програми 

PROZORRO, участі у процесах державних 

закупівель та роботи з платформами, що 

надають послуги з проведення державних 

та приватних закупівель 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

7,0 7,0 

Проведення семінарів з питань 

взаємовідносин СПД з контролюючими 

органами та змін в законодавстві 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

21,0 21,0 

Разом за завданням 2.  28,0 28,0 

Завдання 3. Підвищення 

рівня 

Проведення виставки - ярмарки «Зроблено 

в Запоріжжі» з залученням місцевих 

Департамент 

надання 

Бюджет 

міста 

100,0 100,0 
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конкурентоспроможності 

місцевих виробників 

 

товаровиробників адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

(загальний 

фонд) 

Разом за завданням 3.  100,0 100,0 

Завдання 4. Ефективне 

використання 

фінансових ресурсів для 

підтримки МСП 

 

Проведення навчань/тренінгів щодо 

підготовки проектних заявок до 

міжнародних проектів/програм 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

7,0 7,0 

Проведення навчань/тренінгів по 

фінансовій грамотності суб’єктів МСП 

щодо залучення та використання 

фінансових ресурсів 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

7,0 7,0 

Разом за завданням 4.  14,0 14,0 

Завдання 5. 

Переорієнтація системи 

надання послуг для МСП 

відповідно до 

актуальних потреб 

підприємництва 

Розробка та впровадження медіа-плану по 

підняттю престижності підприємницької 

діяльності 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

100,0 100,0 
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міської ради 

Проведення відкритих лекцій на свіжому 

повітрі за тематикою, спрямованою на 

підтримку підприємницької ініціативи 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

14,0 14,0 

Разом за завданням 5.  114,0 114,0 

Разом за програмою 800,0 800,0 
 
 
Секретар міської ради                Р.О.Пидорич
  


