
Додаток 3 
до Програми фінансування деяких 
заходів щодо сприяння розвитку 
малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на 
2018 рік 

Очікувані результати 

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

Запоріжжі на 2018 рік 

 

Найменування завдання 
Найменування показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

 

усього 

У тому 

числі за 

роками 

2018 

1 2 3 4 5 6 

Завдання 1. Підтримка та 

розвиток перспективних 

сфер та галузей МСП 

 

Кількість осіб, залучених до участі в 

конкурсі інноваційних стартапів в 

галузі IT – технологій з 

фінансуванням переможців (Кубок 

міста на найкращий стартап) 

осіб Департамент надання 

адміністративних 

послуг та розвитку 

підприємництва 

міської ради 

30 30 

Кількість інноваційних проектів, 

розроблених за підсумком конкурсу 

одиниць 20 20 

Кількість профінансованих 

інноваційних проектів 

одиниць 3 3 

Кількість інвесторів, залучених до 

конкурсу  

одиниць 3 3 



  
 
 
 
 
2 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, залучених до участі 

в міському конкурсі для молоді на 

кращий стартап 

осіб 25 25 

Кількість навчальних семінарів для 

учасників конкурсу 

одиниць 1 1 

Сума фінансової підтримки 

переможців конкурсу (1 місце - 15,0 

тис.грн., 2 місце - 10,0 тис.грн., 3 

місце – 7,0 тис.грн.) 

тис.грн. 32,0 32,0 

Кількість учасників ІТ-форуму осіб 2000 2000 

Виставкова площа для розміщення 

заходів ІТ-форуму 

кв.м 4900 4900 

Кількість безоплатно наданих 

запрошень на участь в ІТ-форумі для 

студентів вищих навчальних закладів 

та учнів шкіл 

одиниць 700 700 

Кількість банерів для зовнішньої 

реклами ІТ-форуму 

одиниць 10 10 

Кількість рекламних об’яв щодо 

проведення ІТ-форуму  

виходів 110 110 

Кількість спікерів на  ІТ-форумі одиниць 25 25 

Кількість проведених семінарів 

(виступів) спікерами на  ІТ-форумі 

годин 15 15 

Завдання 2. Підвищення 

професійного рівня 

Кількість тренінгів для  СПД з питань 

участі у державних закупівлях  

одиниць Департамент надання 

адміністративних 

1 1 



  
 
 
 
 
3 

обізнаності суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

Кількість учасників тренінгів для  

СПД з питань участі у державних 

закупівлях 

осіб послуг та розвитку 

підприємництва 

міської ради 

25 25 

Кількість семінарів з питань 

взаємовідносин СПД з 

контролюючими органами та змін в 

законодавстві 

одиниць 3 3 

Кількість учасників семінарів з 

питань взаємовідносин СПД з 

контролюючими органами та змін в 

законодавстві 

осіб 25 25 

Завдання 3. Підвищення 

рівня 

конкурентоспроможності 

місцевих виробників  

Кількість відвідувачів виставки - 

ярмарку «Зроблено в Запоріжжі» з 

залученням місцевих 

товаровиробників 

осіб Департамент надання 

адміністративних 

послуг та розвитку 

підприємництва 

міської ради 

300 300 

Виставкова площа для розміщення 

учасників виставки - ярмарку 

кв.м 100 100 

Кількість учасників виставки - 

ярмарки «Зроблено в Запоріжжі» з 

залученням місцевих 

товаровиробників 

осіб 25 25 

Завдання 4. Ефективне 

використання фінансових 

ресурсів для підтримки 

МСП 

 

Кількість навчань/тренінгів з 

підготовки проектних заявок до 

міжнародних проектів/програм 

одиниць Департамент надання 

адміністративних 

послуг та розвитку 

підприємництва 

міської ради 

1 1 

Кількість учасників навчань/тренінгів 

з підготовки проектних заявок до 

міжнародних проектів/програм 

осіб 25 25 

Кількість навчань/тренінгів по одиниць 1 1 
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фінансовій грамотності суб’єктів 

МСП щодо залучення та 

використання фінансових ресурсів 

Кількість учасників навчань/тренінгів 

по фінансовій грамотності суб’єктів 

МСП щодо залучення та 

використання фінансових ресурсів 

осіб 25 25 

Завдання 5. 

Переорієнтація системи 

надання послуг для МСП 

відповідно до актуальних 

потреб підприємництва 

Кількість випусків спеціалізованої 

телепередачі для суб’єктів 

господарювання (12 міс. по 1 випуску 

на місяць, 20 хвилин ефірного часу) 

одиниць Департамент надання 

адміністративних 

послуг та розвитку 

підприємництва 

міської ради 

12 12 

Кількість проведених компаній щодо 

популяризації місцевих 

товаровиробників 

 2 2 

Кількість проведених відкритих 

лекцій на свіжому повітрі за 

тематикою, спрямованою на 

підтримку підприємницької 

ініціативи 

 2 2 

Кількість учасників відкритих лекцій 

на свіжому повітрі за тематикою, 

спрямованою на підтримку 

підприємницької ініціативи 

 400 400 

 
 
 

Секретар міської ради                Р.О.Пидорич 


