
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 



  
 
 
 
 
2 

 

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 

Здійснення часткової 

компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам 

мікропідприємництва та малого 

підприємництва 

Департамент надання 

адміністративних послуг 

та розвитку 

підприємництва міської 

ради 

Бюджет 

міста 

(загальний 

фонд) 

350,0 350,0 

Разом за завданням 5. 350,0 350,0 

Разом за програмою 1820,0 1820,0 
 
 
Секретар міської ради                Р.О.Пидорич
  


