
 
Про подання проєкту рішення 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом 

України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт 

рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Програми фінансування 

деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у 

місті Запоріжжі на 2020 рік». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. 

Міський голова В.В.Буряк 
 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради  

«Про подання проєкту рішення»  
 

Пропонується схвалити проєкт рішення Запорізької міської ради «Про 

затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 

рік». 

Зазначеним проєктом рішення затверджується розподіл витрат 

бюджету міста (загальний фонд) на фінансування заходів Програми сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі у 2020 році, 

підготовленої відповідно до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 30.08.2017 №45, у сумі 2470,0 тис. грн, а саме: 

 проведення фестивалю «Startup Fest» та конкурсу «Кубок міста на 

найкращий стартап» - 1200,0 тис. грн; 

 консультаційна підтримка розвитку підприємництва (проведення 

тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для 

підприємців-початківців та соціальних підприємців) - 70,0 тис. грн; 

 проведення першого наглядового аудиту на відповідність вимогам 

стандарту ISO - 9001-2015 органом по сертифікації - 100,0 тис. грн; 

 проведення Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців у 

різних номінаціях - 100,0 тис. грн; 

 проведення Бізнес-форуму з залученням представників міжнародних 

донорських організацій - 1000,0 тис. грн. 

 
 
 
Директор департаменту надання  
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської 
ради           Н.А.Мила 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Богачова, 2835412 



 
ПРОЄКТ №  

Про затвердження Програми фінансування деяких заходів щодо сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», «Про Національну Програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», на виконання Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 30.08.2017 №45, з метою сприяння розвитку малого 

та середнього підприємництва у місті Запоріжжі Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансування деяких заходів щодо сприяння 

розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, 

торгівлі, послуг та захисту прав споживачів (Афанасьєв О.В.). 

Міський голова В.В.Буряк 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Проєкт рішення підготовлено департаментом 
надання адміністративних послуг та розвитку  
підприємництва Запорізької міської ради 
 
 
Директор департаменту                                                    Н.А.Мила 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Програми фінансування 

деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік» 

 

Даним рішенням затверджується розподіл витрат бюджету міста 

(загальний фонд) на фінансування заходів Програми сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі у 2020 році, 

підготовленої відповідно до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Запоріжжі на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 30.08.2017 №45, у сумі 2470,0 тис. грн, а саме: 

 проведення фестивалю «Startup Fest» та конкурсу «Кубок міста на 

найкращий стартап» - 1200,0 тис. грн; 

 консультаційна підтримка розвитку підприємництва (проведення 

тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для 

підприємців-початківців та соціальних підприємців) - 70,0 тис. грн; 

 проведення першого наглядового аудиту на відповідність вимогам 

стандарту ISO - 9001-2015 органом по сертифікації - 100,0 тис. грн; 

 проведення Дня підприємця з відзначенням кращих підприємців у 

різних номінаціях - 100,0 тис. грн; 

 проведення Бізнес-форуму з залученням представників міжнародних 

донорських організацій - 1000,0 тис. грн. 

 

 

Директор департаменту       Н.А.Мила 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачова, 2835412 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення міської ради 
____________№____ 

 

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік 

 

1. Мета Програми 

Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів малого 

підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової 

інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших 

місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів 

господарювання на створення сприятливих умов для розвитку та формування 

інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (далі - МСП), 

покращення бізнес - клімату в місті, спрощення адміністративних процедур, 

збільшення кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю (далі - 

СПД), сприяння розвитку соціального, інклюзивного підприємництва та 

позиціювання міста, як території, відкритої для підтримки новітніх технологій 

та залучення інвестицій. 

 

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

Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого 

та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік (далі – Програма) – 

комплекс заходів, направлених на створення сприятливого середовища для 

ведення бізнесу, впровадження управління якістю надання адміністративних 

послуг, залучення інвестицій, розвитку соціального та інноваційного бізнес - 

середовища. 

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», Комплексної програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2019-2020 роки, 

затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 32 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:  

- налагодження дієвої платформи для співпраці осіб, що бажають 

відкрити власну справу та вдосконалити існуючу; 

- поліпшення якості надання адміністративних послуг, у тому числі і 

документів дозвільного характеру, через філії Центру надання 

адміністративних послуг м. Запоріжжя (далі-ЦНАП); 

- сприяння підприємцям-початківцям та розробникам стартапів на етапах 

відкриття власної справи та ведення поточної діяльності; 

- поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, 

підвищення престижності професії підприємця; 
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- недостатній рівень співпраці суб’єктів МСП та міжнародних організацій 

з питань щодо залучення фінансування. 

Вирішення зазначених проблем планується здійснювати шляхом 

популяризації стартап-руху, відзначення найкращих підприємців міста, 

проведення аудиту ЦНАП, проведення форумів, тренінгів, лекцій, 

консультацій, майстер-класів, воркшопів, семінарів та навчальних заходів. 

 

3. Завдання і заходи 

Завдання 1. Підтримка та розвиток перспективних сфер та галузей МСП. 

Завдання 2. Переорієнтація системи надання послуг для МСП відповідно 

до актуальних потреб підприємництва. 

Завдання 3. Розроблення та впровадження системи стандартів надання 

адміністративних послуг.  

Завдання 4. Підвищення професійного рівня обізнаності суб’єктів МСП. 

Завдання 5. Ефективне використання фінансових ресурсів для підтримки 

МСП. 

Заходи Програми: бюджетні кошти передбачається використати на 

проведення фестивалю «Startup Fest», конкурсу «Кубок міста на найкращий 

стартап», надання консультаційної підтримки розвитку підприємництва 

(проведення тренінгів, лекцій, майстер-класів, воркшопів, семінарів для 

підприємців-початківців та соціальних підприємців), здійснення першого 

наглядового аудиту на відповідність вимогам стандарту ISO - 9001-2015 

органом по сертифікації, проведення Дня підприємця з відзначенням кращих 

підприємців у різних номінаціях та Бізнес-форуму з залученням представників 

міжнародних донорських організацій (додаток 1). 

  

4. Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування на виконання Програми здійснюється за рахунок коштів 

загального фонду бюджету міста, обласного бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством (додаток 2). 

 

5. Очікувані результати, ефективність програми 

Очікуваними кінцевими результатами впровадження Програми є (додаток 

3): 

- збільшення кількості СПД; 

- збільшення надходжень від діяльності СПД до бюджету міста; 

- підвищення інвестиційної привабливості міста; 

- популяризація стартап-руху та відкриття нових стартап-проектів; 

- збільшення кількості інноваційних та соціальних стартапів; 

- підвищення рівня якості надання адміністративних послуг СПД та 

мешканцям м. Запоріжжя; 

- підвищення рівня обізнаності підприємців-початківців та соціальних 

підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у поточній 

діяльності; 
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- поширення найкращих практик ведення підприємницької діяльності, 

підвищення престижності професії підприємця; 

- зростання обсягів залучення коштів міжнародних донорських 

організацій суб’єктами МСП. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Забезпечення координації і контролю за ходом виконання Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів покладається на департамент 

надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької 

міської ради. 

Головний розпорядник бюджетних коштів має забезпечити виконання 

запланованих Програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних 

показників. 

Головний розпорядник бюджетних коштів проводить аналіз і комплексну 

оцінку результатів виконання завдань та заходів Програми, цільового 

використання коштів і готує щорічні та, в разі потреби, проміжні звіти про хід 

виконання Програми. 

 

 
Секретар міської ради        Р.О.Пидорич 



Додаток 1 
до Програми фінансування деяких 
заходів щодо сприяння розвитку 
малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на  
2020 рік 

 

Завдання і заходи 

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

Запоріжжі на 2020 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 

2020  

1 2 3 4 5 6 

Завдання 1. Підтримка та 

розвиток перспективних 

сфер та галузей МСП 

Проведення фестивалю «Startup 

Fest» та конкурсу «Кубок міста 

на найкращий стартап»  

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

1200,0 1200,0 

Разом за завданням 1. 1200,0 1200,0 

Завдання 2. 

Переорієнтація системи 

надання послуг для МСП 

відповідно до 

актуальних потреб 

Консультаційна підтримка 

розвитку підприємництва 

(проведення тренінгів, лекцій, 

майстер-класів, воркшопів, 

семінарів для підприємців-

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

70,0 70,0 
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підприємництва початківців та соціальних 

підприємців) 

Разом за завданням 2. 70,0 70,0 

Завдання 3. Розроблення 

та впровадження 

системи стандартів 

надання 

адміністративних послуг  

Проведення першого 

наглядового аудиту на 

відповідність вимогам стандарту 

ISO - 9001-2015 органом по 

сертифікації 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

100,0 100,0 

Разом за завданням 3. 100,0 100,0 

Завдання 4. Підвищення 

професійного рівня 

обізнаності суб’єктів 

МСП 

Проведення Дня підприємця з 

відзначенням кращих 

підприємців у різних номінаціях 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

100,0 100,0 

Разом за завданням 4. 100,0 100,0 

Завдання 5. Ефективне 

використання 

фінансових ресурсів для 

підтримки МСП 

Проведення Бізнес-форуму з 

залученням представників 

міжнародних донорських 

організацій 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

1000,0 1000,0 

Разом за завданням 5. 1000,0 1000,0 

Разом за програмою 2470,0 2470,0 
 
 
Секретар міської ради                Р.О.Пидорич
  



Додаток 2 
до Програми фінансування деяких 
заходів щодо сприяння розвитку  
малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на  
2020 рік 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування 

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

2020 рік 

 

(тис. грн) 

 Обсяг фінансування  

всього 

За роками виконання 

2020 

1 2 3 

Бюджет міста 2470,0 2470,0 

Державний бюджет   

Обласний бюджет   

Інші джерела   

Усього 2470,0 2470,0 
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Додаток 3 
до Програми фінансування деяких 
заходів щодо сприяння розвитку 
малого та середнього 
підприємництва у місті Запоріжжі на 
2020 рік 

Очікувані результати 

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

Запоріжжі на 2020 рік 

 

Найменування завдання Найменування показників виконання завдання 

Оди

ниця 

вимі

ру 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Значення 

показників 

 

усьо

го 

У 

том

у 

числ

і за 

рока

ми 

2020 
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 з фінансуванням переможців в 

рамках фестивалю «Startup Fest» 

осіб Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

30 30 

Кількість стартапів, розроблених за підсумком конкурсу один

иць 

20 20 

Кількість профінансованих стартапів один

иць 

6 6 

Кількість інвесторів, залучених до конкурсу  один

иць 

3 3 

Кількість учасників фестивалю «Startup Fest»  осіб 2000 2000 



  
 
 
 
 
2 

Кількість студентів вищих навчальних закладів та учнів 

шкіл, що взяли участь у фестивалі «Startup Fest» 

один

иць 

700 700 

Кількість підприємств, представлених на фестивалі 

«Startup Fest» 

один

иць 

25 25 

Завдання 2. 

Переорієнтація системи 

надання послуг для МСП 

відповідно до актуальних 

потреб підприємництва 

Кількість заходів, проведених для підприємців один

иць 

4 4 

Завдання 3. Розроблення 

та впровадження системи 

стандартів надання 

адміністративних послуг  

Кількість адміністративних послуг один

иць 

145 145 

Кількість філій ЦНАП, що пройшли наглядовий аудит 

на відповідність вимогам стандарту ISO - 9001-2015 

один

иць 

6 6 

Завдання 4. Підвищення 

професійного рівня 

обізнаності суб’єктів 

МСП 

Кількість підприємців, відзначених з нагоди Дня 

підприємця 

осіб 10 10 

Кількість підприємств, залучених до заходів з нагоди 

Дня підприємця 

один

иць 

20 20 

Завдання 5. Ефективне 

використання фінансових 

ресурсів для підтримки 

МСП 

Кількість учасників Бізнес-форуму  один

иць 

150 150 

Кількість представників міжнародних донорських 

організацій, залучених до участі у Бізнес-форумі 

один

иць 

5 5 
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