
Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення 
Запорізької міської ради від 18.12.2019 №36  «Про затвердження Програми 
фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у місті Запоріжжі на 2020 рік» (зі змінами) 
 
Програма фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку малого 

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

Програма) затверджена рішенням Запорізької міської ради від 18.12.2019 

№36 (зі змінами). Загальний обсяг фінансування за Програмою складає 620,0 

тис. грн. 

Завданням 4 Програми передбачено здійснення часткової компенсації 

відсотків за залученими кредитами суб’єктам мікропідприємництва та малого 

підприємництва, обсяг фінансування на виконання завдання передбачено у 

сумі 350,0 тис. грн. 

Відповідно до Порядку фінансової підтримки суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету       

м. Запоріжжя, затвердженого рішенням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 27.07.2020 №299, фінансова підтримка надається суб’єктам 

мікропідприємництва та малого підприємництва з моменту прийняття 

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про затвердження 

переліку отримувачів фінансової підтримки. Перелік отримувачів 

формується департаментом надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради щомісячно згідно з реєстрами 

позичальників, поданими банками, які є уповноваженими банками за 

державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та з якими міською радою 

укладено Меморандум про співпрацю. 

Станом на 10.12.2020 згідно з відповідними рішеннями виконавчого 

комітету Запорізької міської ради до переліку отримувачів фінансової 

підтримки включено 6 суб’єктів господарювання, сума компенсації 

відсоткових ставок за укладеними договорами яких склала 13452,55 грн. 

Крім того, в грудні 2020 року до переліку отримувачів фінансової 

підтримки буде включено ще 3-х суб’єктів господарювання згідно з наданим 

ПАТ АБ «Укргазбанк» реєстром суб’єктів господарювання - позичальників, 

які уклали кредитні договори у листопаді 2020 року. 

На підставі вищезазначеного пропонується скоротити обсяг 

фінансування Програми за завданням 4 з 350,0 тис. грн до 20,0 тис. грн, 

залишок коштів у сумі 330,0 тис. грн повернути до бюджету міста. 

Крім того, пропонується скоротити обсяг фінансування згідно з 

фактичними видатками на реалізацію наступних заходів: 

- за завданням 2 «Проведення першого наглядового аудиту на 

відповідність вимогам стандарту ISO - 9001-2015 органом по сертифікації» зі 

100,0 тис. грн до 54,0 тис. грн; 

- за завданням 3 «Проведення Дня підприємця з відзначенням кращих 

підприємців у різних номінаціях» зі 100,0 тис. грн до 98,679 тис. грн. 



Таким чином, загальний обсяг фінансування за Програмою складатиме 

242,679 тис. грн. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачова, 2835412 


