
 

                                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                 

Від  26 січня 2018 року                                                                                             №  14/44-18 

м. Бурштин 
 
 

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у  

місті Бурштин на  2018-2020 роки 

  

З метою реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва, відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504 -р «Про схвалення  Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»,  врахувавши рекомендації 

постійної комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті 

Бурштин на 2018 - 2020 роки ( додається). 

2. Виконавчому органу міської ради спільно з  підприємствами, установами та 

організаціями міста забезпечити виконання завдань Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Бурштин на 2018 - 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови В.Гулика, головного спеціалісті відділу економіки і промисловості 

І.Рибчук, спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності Я. Штогрин, 

згідно з розподілом обов’язків. 

  

 

 

 

Міський голова                                                                               Роксолана Джура 

  

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від 26.01.2018 № 14/44-18 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку 

малого і середнього підприємництва у м.Бурштин 

на 2018-2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Бурштин 

2018 р. 



 

 

 

Вступ 

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів 

малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань органу місцевого 

самоврядування. 

З метою подальшого формування сприятливого підприємницького середовища в 

м.Бурштин розроблено міську програму розвитку малого і середнього підприємництва на 

2018-2020 роки.  

Програма розроблена відповідно до законів України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», з урахуваннямосновних положень Стратегії 

розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року,інших законодавчих та 

нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку малого і середнього 

підприємництва ієлогічним продовженням попередніх програм розвитку малого і 

середнього підприємництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

розвитку малого і середнього 

підприємництва у місті Бурштин на  2018-2020 роки 

 

 

Ініціатор: відділ економіки і промисловості Буртинської міської ради 

 

Розробник: відділ економіки і промисловості Бурштинської міської ради 

 

Виконавець: відділ економіки і промисловості Буртинської міської ради 

 

Співвиконавці: -   фінансовий відділ міської ради; 

- бухгалтерська служба міської ради; 

- центр надання адміністративних послуг; 

- спеціаліст з питань міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності. 

 

Термін виконання програми: 2018 -2020 роки.. 

 

Джерела фінансування: міський бюджет, грантові кошти. 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (міський 

бюджет) ,орієнтовно  становить 5000 грн. 00 коп (на 2018 рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета програми:  спрямування дій органу місцевого самоврядування, суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на 

створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької 

діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення 

інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного 

партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток міста.  

 

Пріоритетними завданнями Програми є:  

- проведення навчальних заходів  для суб’єктів підприємницької 

діяльності та осіб, які  планують займатися  власною справою для 

ознайомлення із нормативно-правовим забезпеченням та 

можливостями для ведення бізнесу. 

- сприяння спрощенню адміністративно-дозвільних процедур та 

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; 

- залучення громадськості до всіх процедур прийняття регуляторних 

актів та відстеження результативності їх дії; покращення якості 

надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, 

доступності та зручності для суб’єктів звернень;  

- сприяння розширеннюадміністративних послуг та контроль якості їх 

надання;  

- сприяння у залученні суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у 

програмах з надання фінансової підтримки за рахунок міжнародної 

технічної допомоги, а також за рахунок донорських організацій;  

- популяризація підприємницької діяльності;  

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до процесів 

здійснення публічних закупівель;  

- стимулювання розвитку інноваційних форм підприємництва; сприяння 

у розвитку співробітництва у сфері інноваційної діяльності між 

державою, суб’єктами малого і середнього підприємництва, вищими 

навчальними закладами, науково-дослідницькими установами та ін. 

забезпечення підприємцям доступу до інформації про новітні 

технології та науково-технічні розробки;  

- проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

щодо підприємництва,умов його ведення, професійної освіти 

населення, покращення комунікативної складової у сфері 

підприємництва;  

- залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у 

виставково-ярмаркових заходах;  

- створення та підтримка існуючих об’єктів інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва в районах і містах області; 

- сприяння у залученні інвестицій в сферу розвитку малого і середнього 

бізнесу; усунення диспропорцій у розвитку малого і середнього 

підприємництва у міській і сільській місцевості;  

- забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до інформації про 

вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може 

бути запропоноване суб’єктам малого і середнього підприємництва до 



приватизації або передачі в оренду;  

- навчання основам підприємницької діяльності незайнятого населення, 

насамперед соціально-вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, 

звільнених у запас військовослужбовців, бажаючих займатися 

підприємницькою діяльністю). 

Заходи Програми за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва  

Виконання визначених Програмою завдань здійснюється шляхом послідовної реалізації 

заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва в м. Бурштин, зокрема: 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Потреба у 

фінансуванні  

Термін 

виконанн

я 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Вартіст

ь  

 Проведення   2 х 

навчальних 

заходів  для 

молоді та 

суб’єктів 

господарювання

. 

Придбання 

канцелярських 

товарів : 

папір ксерокс 

ний А4 -  10 п. 

швидкозшивачі 

для файлів А4 – 

20 шт. 

файли А4 – 3п. 

ручки кулькові – 

50 шт. 

маркер – 6 шт. 

= закупівля 

марок, 

конвертів для 

надсилання 

поштових 

відправлень ( 

рекомендовані, 

рекомендовані з 

повідомленням, 

цінні листи 

тощо). 

І-ІІІ 

квартали  

2018 

Відділ 

економіки і 

промисловос

ті 

Бурштинськ

ої міської 

ради 

Міський 

бюджет 

5000,00 

 

 

Основні напрями підтримки малого і середнього підприємництва: 

1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, у т.ч. у 

сфері надання адміністративних послуг, у регуляторній сфері, у сфері державного нагляду 

(контролю).  

2. Ресурсна та інформаційна підтримка малого і середнього підприємництва. 

3.Формування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.  

Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності: 



- оприлюднення інформації про адміністративні послуги, які надаються 

центрами адміністративних послуг на інформаційних стендах, офіційних веб-сайтах; 

-  розробка, видання та розповсюдження методичних та інформаційних 

матеріалів (друкованих та на електронних носіях) з питань надання адміністративних 

послуг (посібників, каталогів, брошур, буклетів, інше), у т. ч. з видачі документів 

дозвільного характеру сприяння у наданні додаткових адміністративних послу суб’єктам 

господарювання; 

- допомога у співпраці з міжнародними фінансовими, донорськими 

організаціями для залучення фінансових ресурсів для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва;  

- залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до формування 

інвестиційних проектів та пропозицій в місті Бурштин.  

Програма буде реалізовуватися протягом 2018- 2020 років.  

Джерелами фінансування Програми є: міський бюджет, кошти донорських 

організацій, інших установ, підприємств, організацій.  

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в 

бюджеті міста Бурштина та с. Вигівка на 2018 рік. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми в 

2018 році   орієнтовно складає 5000 грн. 00 коп. 

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів. 

Відділ економіки і промисловості Бурштинської міської ради  щокварталу здійснює 

моніторинг виконання  заходів, запланованих Програмою шляхом аналізу підготовлених 

звітів про стан виконання заходів Програми. 

 

Розрахунок вартості завдань визначається щорічно в залежності від нагальних 

потреб та  за результатами діяльності за попередній рік (квартал чи півріччя), які 

включаються до міського бюджету. 

Виконання програми здійснюється терміном на два календарні роки – 2018-2020. 

Відповідальність за виконання Програми покладається на відділ економіки і 

промисловості Бурштинської міської ради, головного спеціаліста з міжнародної співпраці 

та інвестиційної діяльності, фінансовий відділ міської ради, бухгалтерську службу. 

Організацію виконання програми здійснює відділ економіки і промисловості  

Бурштинської міської ради та надає звіт про виконання Програми щорічно до 6-го числа 

місяця, наступного за звітним роком, головному розпоряднику бюджетних коштів.  

Головний розпорядник звітує про виконання Програми за підсумками року – міській 

раді. 

На вимогу Бурштинської міської ради або виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради юридичним відділом надається письмовий звіт про виконання програми.  

 

Виконавець:  

Головний спеціаліст відділу економіки  

і промисловості        І.Я.Рибчук 

 

Начальник фінансового відділу                                                  О. І.Петровська 

 

Начальник бухгалтерської служби                                            І. М. Федунків 


