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Програма сприяння розвитку соціального підприємництва в м. 

Запоріжжі  

 

1. Мета Програми 

Спрямування дій виконавчих органів міської ради, суб’єктів  

підприємництва, громадських об’єднань підприємців, мешканців міста на 

створення, підтримку та розвиток соціально-орієнтованого підприємництва, 

залучення соціально-незахищених груп мешканців міста до підприємницької 

діяльності, поширення кращих практик соціального підприємництва для 

вирішення нагальних соціальних проблем та досягнення позитивних 

соціальних змін. 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Програма сприяння розвитку соціального підприємництва у місті 

Запоріжжі (далі – Програма) – комплекс заходів, направлених на створення 

сприятливого середовища для розвитку соціального підприємництва, 

підтримку у його започаткуванні та розвитку, поширення інформації про 

соціально-орієнтовані та соціально-відповідальні підприємства, залучення 

суб’єктів підприємницької діяльності до вирішення соціальних проблем 

міста,  здійснення просвітницької роботи. 

Програму розроблено на підставі Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», «Про Національну Програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 30.08.2017 №45. 

Програма є засобом розв’язання таких проблемних питань, як:  

- вирішення чи пом’якшення конкретної соціальної проблеми, у тому 

числі проблеми працевлаштування вразливих груп населення; 

- недостатній рівень розвитку соціального підприємництва в місті; 

- недостатня поінформованість про діяльність соціальних підприємств. 

Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом 

проведення інформаційно-консультаційних, навчальних та презентаційних 

заходів, спрямованих на створення, підтримку та розвиток соціального 

підприємництва, поширення інформації про діяльність соціальних 

підприємств. 

3. Завдання і заходи 

Завдання та заходи Програми є: 

- визначення переліку найважливіших соціальних проблем міста та 

соціальних груп мешканців, створення соціальних цінностей; 

- розвиток співпраці та партнерства між громадськими організаціями, 

підприємцями та міською владою; 
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- створення в місті навчального, консультаційного, просвітницького та 

інформаційного осередку, що розвиває та представляє сектор соціального 

підприємництва; 

- застосування інноваційних підходів, нових організаційних засобів 

розв’язання як давніх, так і новопосталих соціальних проблем; 

- надання консультаційної підтримки соціальним підприємцям з 

юридичних питань, питань обрання організаційно – правових форм, шляхів 

досягнення соціального ефекту, підготовки та реалізації бізнес-планів, 

пошуку джерел фінансування, забезпечення самоокупності і фінансової 

стійкості підприємств тощо; 

- проведення навчальних заходів з питань соціального підприємництва 

для зацікавлених осіб; 

- проведення засідань прес-клубів та прес-конференцій з питань, 

пов’язаних з розвитком соціального підприємництва; 

- забезпечення участі соціальних підприємств у міських ярмарках, 

виставках, масових заходах; 

- висвітлення теми соціального підприємництва в місцевих засобах 

інформації, соціальних мережах, 

- поширення досвіду успішних соціальних підприємств. 

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів 

загального фонду бюджету міста та інших джерел, в тому числі міжнародних 

організацій (грантодавців), не заборонених чинним законодавством. 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

Очікувані результати від виконання Програми: 

- вирішення нагальних соціальних проблем, які були недооцінені або 

проігноровані; 

- соціально – економічна інтеграція вразливих груп мешканців міста; 

- створення фінансово-стійких соціальних підприємств; 

- поширення досвіду функціонування соціального підприємництва. 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, 

покладається на департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради (далі – Департамент) та постійну комісію 

міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 

торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (далі – Постійна комісія). 

Департамент та Постійна комісія забезпечують виконання 

запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних 

показників. 

Департамент проводить аналіз і комплексну оцінку результатів 

виконання завдань та заходів Програми і готує щорічні та, в разі потреби, 

проміжні звіти про хід виконання Програми. 
 

 
Секретар міської ради       Р.О.Пидорич 
 
 


